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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2557 และช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 

 
 

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 
เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด 
เท่ากับ 8,532 ล้านบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 

ในบริษัทร่วม ในช่วงคร่ึงปี
แรกของปี 2557 เท่ากับ 2,842 
ล้านบาท ลดลง 854  ล้านบาท 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

 
 

 

ภำพรวมธุรกิจ  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 8,532 ล้านบาท ลดลง 14% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากผลการด าเนินงานที่ลดลงของเอสซีจี การลงทุน ใน 
สว่นงานอื่นและธุรกิจเคมีภณัฑ์  เอสซีจีมี EBITDA เท่ากบั 17,015  ล้านบาท ลดลง 2% 
จากช่วงเดียวกนัของปีกอ่น เป็นผลมาจากรายได้เงินปันผลรับทีไ่ด้จากเอสซีจี การลงทนุ
ลดลง ในขณะท่ีมีรายได้จากการขายเท่ากบั 124,795 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจากราคาขายของธุรกิจเคมีภณัฑ์ปรับตวัสงูขึน้  
 

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้ 2% เป็นผลมาจากในไตรมาสที่ 2 
เป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจากเอสซีจี การลงทนุ ซึ่งชดเชยผลการด าเนินงานของ
ทกุธุรกิจที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนได้ เอสซีจีมี EBITDA ในไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้ 
10% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจากเอสซีจี การลงทนุ 
และจากธุรกิจเคมีภณัฑ์ และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 2% จากไตรมาสก่อน  
 

ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2557 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด 16,913 ล้านบาท 
ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 ประกอบกบัในปีนีม้ีการปันก าไรในบริษัทย่อยไปให้สว่นได้เสีย
ที่ไม่มีอ านาจควบคุมมากขึน้ และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 
ในขณะที่มี EBITDA เท่ากับ 32,479 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนจากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของทกุธุรกิจ และมีรายได้จากการขายเท่ากับ 
246,560 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากยอดขายที่เพิ่มขึน้ของ
ทกุธุรกิจในเอสซีจี 
 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 เอสซีจีมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เท่ากับ 2,842 ล้านบาท ลดลง 854 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ทัง้นี ้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนมาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์เท่ากับ 1,123 
ล้านบาท ลดลง 170 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และจากธุรกิจอื่น 
เทา่กบั 1,719 ล้านบาท ลดลง 684 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
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เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
33,400 ล้านบาท 
 
 
 
 
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
5.5 บาท/หุ้น 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 เทา่กบั 3,651 ล้านบาท ลดลง 1,306 
ล้านบาท คิดเป็น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับ
จากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 1,582 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น 
(เอสซีจีถือหุ้นต ่ากว่า 20%) เทา่กบั 2,069 ล้านบาท 
 
เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มัน่คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เทา่กบั 33,400 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,733 ล้านบาท จากสิน้ปี
ก่อน แม้วา่ในช่วงคร่ึงปีแรกจะมีรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุถึง 21,534 ล้านบาท 

เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสทุธิ 63,307 ล้านบาท ลดลง 2,556 ล้านบาท หรือลดลง
คิดเป็น 4% จากไตรมาสก่อน  ในขณะที่มีอตัราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย
เทา่กบั 40 วนั ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ซึง่อยูท่ี่ 43 วนั 

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก
ของปี 2557 ในอตัรา 5.5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 6,600 ล้านบาท โดยก าหนดจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลในวนัที่ 28 สิงหาคม 2557 ก าหนดวนัที่ XD ในวนัที่ 7 สิงหาคม 
2557 ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record date) วนัท่ี 13 สงิหาคม 2557 และ
ปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพื่อสทิธิรับเงินปันผลวนัท่ี 14 สงิหาคม 2557 

 

ตำรำง 1  :  งบกำรเงนิรวมเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมำส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

รำยได้จำกกำรขำย 124,795 17% 2% 246,560 14%
ก ำไรส ำหรับงวด 8,532 -14% 2% 16,913 -10%
EBITDA 17,015 -2% 10% 32,479 8%
EBITDA from Operations 15,826 2% 5% 30,897 11%
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 7.1 -14% 2% 14.1 -10%

สรุปกำรจ่ำยเงนิปันผล คร่ึงปีแรก คร่ึงปีแรก ประจ ำปี

2557 2556 2556

เงนิปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 5.5 5.5 15.5

อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผลต่อก ำไรส ำหรับงวด (%) 39% 35% 51%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

ก าไรส าหรับงวด หมายถึง  ก าไรส าหรับงวดสว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศ
ทรงตัว เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน แต่
ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของส่วนงำนธุรกิจหลัก 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ตลาดของปนูซีเมนต์ในประเทศค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน เนื่องมาจากสภาพเศษฐกิจใน
ประเทศชะลอตวั และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทีค่นงานก่อสร้างสว่นใหญ่เดินทางกลบั
ภมูิล าเนา  โดยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 ปริมาณขายในประเทศเพิ่มขึน้ 2% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากภาคครัวเรือนเติบโตขึน้ 0.2% ภาครัฐลดลง 
0.3% แตใ่นขณะท่ีภาคธุรกิจการค้าเติบโตขึน้ถึง 11%  โดยในไตรมาสนีเ้อสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างมีปริมาณขายปนูซีเมนต์ในประเทศเติบโตไปในทิศทางเดียวกนักับ
ตลาดโดยรวม โดยมีราคาปนูซีเมนต์เทาอยูใ่นช่วง 1,950 – 2,000 บาทตอ่ตนั ใกล้เคียง
กบัไตรมาสก่อน 

ปริมาณการสง่ออกปนูซีเมนต์เทาในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 อยูท่ี่ระดบั 1.2 ล้านตนั โดยมี
ราคาขายสง่ออกเฉลีย่ FOB อยู่ที่ระดบั $58 ต่อตนั ลดลง 0.1 ล้านตนั จากไตรมาสก่อน 
ในขณะที่ราคาขายเพิ่มขึน้ $2 ต่อตนั เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก
ปริมาณขายปนูซีเมนต์ถงุที่เพิ่มขึน้ 

ส าหรับตลาดในประเทศ ความต้องการสินค้าผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง (กระเบือ้งหลงัคา ฝ้า
เพดาน และไม้สงัเคราะห์ เป็นต้น) ลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง  
5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน ความต้องการผลติภณัฑ์เซรามิกลดลง 7% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 8% จากไตรมาสก่อน เช่นเดียวกบัสินค้ากลุม่ซีเมนต์
ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ และวนัหยดุยาวในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประกอบกบัได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า และจาก
สนิค้าทดแทน (สนิค้าหลงัคาไฟเบอร์ซีเมนต์ถกูทดแทนด้วยสนิค้าเมทอลชีท) 

ปริมาณขายกระเบือ้งเซรามิก (ปูพืน้และบุผนงั) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ในไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้ 5% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน จากการเพิ่ม utilization ของ Prime Group ผู้ผลิตกระเบือ้งเซรามิก
ในประเทศเวียดนาม ที่กลุม่ธุรกิจเข้าซือ้กิจการในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 โดยมีก าลงัการ
ผลิต 75 ล้านตารางเมตร ทัง้นี ้ราคาขายเฉลี่ยกระเบือ้งเซรามิกของเอสซีจีในภมูิภาค
อาเซียนปรับตวัเพิ่มขึน้ 3% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง 
Product mix (เพิ่มสดัสว่นสนิค้าส าหรับตลาดระดบั กลาง-บน) 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากบั 
46,378 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึน้ของ Prime group และการรวมผลการด าเนินงานของบริษัทสยาม
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ผลการด าเนินงานทรงตัว 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซานิทารีแวร์ จ ากดั และบริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ส์ จ ากดั ตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2556  
ขณะทีร่ายได้จากการขายลดลง 2% จากไตรมาสก่อน สืบเนื่องจากวนัหยดุยาวในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ทัง้นี ้EBITDA เพิ่มขึน้ 5% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 11% 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 6,747 ล้านบาท โดยก าไรส าหรับงวดอยู่ที่ 3,445 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แตล่ดลง 16% จากไตรมาสก่อน 

ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2557 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้
จากการขายเท่ากับ 93,890 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องมาจากการรวมผลการด าเนินงานของบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จ ากดั และบริษัท
สยามซานิทารีฟิตติง้ส์ จ ากดั และสง่ผลให้ EBITDA เพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน มาอยูท่ี่ระดบั 14,352 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้ 2% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนมาอยูท่ี่ระดบั 7,559 ล้านบาท 

เอสซีจี เคมิคอลส์ 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2557 ราคาน า้มนัดิบปรับตวัเพิ่มขึน้ $2 ต่อบาร์เรล จากไตรมาสก่อน 
มาอยู่ที่ระดับ $110 ต่อบาร์เรล เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน
ภมูิภาคยโุรปตะวนัออกและตะวนัออกกลาง ส่งผลให้ราคาตลาด Naphtha ปรับตวั
เพิ่มขึน้ $16 ตอ่ตนั หรือ 2% จากไตรมาสก่อน ตามทิศทางของราคาน า้มนัดิบ มาอยู่ที่ 
$951 ตอ่ตนั 

ราคาตลาดเอทิลีนยงัคงอยู่ที่ $1,447 ต่อตนั ในขณะที่ราคาตลาด HDPE เพิ่มขึน้ 1% 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,569 ต่อตนั แต่ผลจากราคา Naphtha ที่ปรับตวัสงูขึน้
มากกว่าราคา HDPE ที่เพิ่มขึน้ ท าให้ส่วนต่างราคาเฉลี่ย HDPE-Naphtha ปรับตวั
ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ $618 ต่อตัน ในส่วนของราคาตลาดโพรไพลีน ลดลง 7% 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,279 ต่อตนั เนื่องจากโรงงาน PP ในภมูิภาคหยดุการผลิต 
ซึ่งส่งผลให้ราคา PP ปรับตวัสงูขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,584 ต่อตนั 
และท าให้ส่วนต่างราคา PP-Naphtha อยู่ที่ระดบั $632 ต่อตนั 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ปริมาณการขาย Polyolefins (PE และ PP) อยู่ที่ 463,000 ตนั 
เพิ่มขึน้ 25,000 ตนั จากไตรมาสก่อน ตามปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ 

PVC มีสว่นตา่งระหวา่งราคาตลาด PVC และ EDC/C2 ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน มา
อยู่ที่ $307 ต่อตนั เนื่องจากราคา EDC ปรับตวัสงูขึน้ 2% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่
ระดบั $471 ตอ่ตนั ประกอบกบัราคา PVC ปรับลด 2% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่ระดบั 
$1,026 ตอ่ตนั สว่นตา่งระหวา่งราคาตลาด BD-Naphtha ลดลง 27% จากไตรมาสก่อน 
มาอยูท่ี่ $329 ตอ่ตนั เนื่องจากความต้องการยางสงัเคราะห์ในประเทศจีนที่ยงัคงอยู่ใน
ระดบัต ่า สว่นต่างระหว่างราคาตลาด MMA และ Naphtha เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน 
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มาอยู่ที่ $1,131 ต่อตนั ส่วนต่างระหว่างราคาตลาด PTA และ PX ลดลง 7% จาก
ไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $63 ต่อตนั เนื่องจากราคา PX ปรับตวัสงูขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ก าลงัการผลติใหมล่า่ช้าออกไป ประกอบกบัการหยดุซอ่มบ ารุงของโรงงาน PX 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายเท่ากบั 64,958 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 7% จากไตรมาสก่อน และ 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ธุรกิจมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในไตรมาสนี ้
เทา่กบั 970 ล้านบาท สง่ผลให้ EBITDA เพิ่มขึน้ 13% จากไตรมาสก่อน และ 2% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยู่ที่ระดบั 5,641 ล้านบาท  ก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 2,259 
ล้านบาท ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน และลดลง 14% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก
การปันก าไรในบริษัทย่อยไปให้สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุมากขึน้ สว่นต่างราคา 
PVC-EDC/C2 ต ่าลง และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 

ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2557 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายเท่ากบั 
125,784 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากราคาขายที่
เพิ่มขึน้  และ EBITDA ส าหรับคร่ึงปีแรก เท่ากบั 10,628 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากส่วนต่างราคาที่เร่ิมปรับตัวดีขึน้ อย่างไรก็ตาม 
ก าไรส าหรับงวดลดลง 10% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยู่ที่ระดบั 4,739 ล้านบาท 
เนื่องจากธุรกิจมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นในช่วงคร่ึงปีแรกของปีก่อน ประกอบกบัในปีนี ้
มีการปันก าไรในบริษัทยอ่ยไปให้สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุมากขึน้ สว่นต่างราคา 
PVC-EDC/C2 ต ่าลง และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 

เอสซีจี เปเปอร์ 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ของเอสซีจี เปเปอร์ประกอบด้วยธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและ
ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ราคาเฉลี่ยของเศษกระดาษลดลง $10 ต่อตนั 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ระดบั $200 ต่อตนั จากปริมาณความต้องการเศษกระดาษ
จากประเทศจีนที่ลดลงในช่วงหยดุซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรตามวาระ ในขณะที่ราคาเฉลี่ย
ของกระดาษอตุสาหกรรมอยูท่ี่ระดบั $490 ตอ่ตนั ใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อน ปริมาณขาย
ทัง้หมดของกระดาษอตุสาหกรรมเท่ากบั 488,000 ตนั เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน 
และเพิ่มขึน้ 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึน้และ
ภาพรวมเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่ดีขึน้  ในขณะที่ปริมาณขายในประเทศของ
กระดาษอตุสาหกรรมเทา่กบั 296,000 ตนั ลดลง 5% จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึน้ 1% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 11,492 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 13% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจาก
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ของทัง้ธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและธุรกิจบรรจภุณัฑ์  
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สายธุรกิจเยื่อและกระดาษของเอสซีจี เปเปอร์ประกอบด้วยธุรกิจสวนป่า เยื่อกระดาษ
และกระดาษพิมพ์เขียน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ราคาเฉลี่ยเยื่อใยสัน้อยู่ที่ $570 ต่อตนั 
ลดลง $35 ต่อตนัเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ราคาเฉลี่ยเยื่อใยยาวอยู่ที่ $710 ต่อตัน 
ลดลง $20 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากปริมาณความต้องการเยื่อใยยาวใน
ประเทศจีนลดลง ราคากระดาษพิมพ์เขียนในภูมิภาคอยู่ที่ระดบั $815 ต่อตนั เพิ่มขึน้ 
$10 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการผลกัดนัราคาให้สงูขึน้ของผู้ผลิตรายใหญ่ 
รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 4,364 ล้านบาท 
ลดลง 5% จากไตรมาสก่อน จากปริมาณขายที่ลดลง แต่เพิ่มขึน้ 4% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
ปริมาณขายกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศลดลง 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่ง
เป็นผลจากปัจจยัตามฤดกูาล และลดลง 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้ปริมาณ
การส่งออกในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 27,000 ตนั หรือคิดเป็น 24% ของปริมาณขายรวม 
(ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คิดเป็น 22% ของปริมาณขายรวม) 

ในไตรมาสนี ้เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย เท่ากบั 15,856 ล้านบาท ลดลง 1% 
จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลกัจากปริมาณขายที่ลดลงในสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 
อยา่งไรก็ตามรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 11% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจาก
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ในสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ โดย EBITDA ในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 2,569 
ล้านบาท ลดลง 8% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากยอดขายที่ลดลงของสายธุรกิจเยื่อ
และกระดาษ แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน EBITDA เพิ่มขึน้ 3% ทัง้นี ้
สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์มี EBITDA คิดเป็น 79% ของ EBITDA รวม ในขณะที่อีก 21% 
เป็นของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ก าไรในไตรมาสนีเ้ทา่กบั 887 ล้านบาท ลดลง 29% 
จากไตรมาสก่อน และลดลง 14% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตาม EBITDA ที่ลดลง 

ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2557 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 
31,809 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% จากปีก่อน สาเหตุหลกัจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ใน
สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์ โดย EBITDA ส าหรับคร่ึงปีแรก เท่ากบั 5,358 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1% 
ในขณะท่ีก าไรส าหรับงวดลดลง 10% เท่ากบั 2,142 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
และดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้   
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ตำรำง 2  :  ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ

(ล้านบาท)

ไตรมำส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

รำยได้จำกกำรขำย 2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 124,795 17% 2% 246,560 14%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 46,378 10% -2% 93,890 10%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 64,958 24% 7% 125,784 19%
เอสซีจี เปเปอร์ 15,856 11% -1% 31,809 8%
สว่นงานอ่ืน 66 136% 164% 91 75%

ไตรมำส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

EBITDA 2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 17,015 -2% 10% 32,479 8%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 6,747 5% -11% 14,352 10%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 5,641 2% 13% 10,628 21%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,569 3% -8% 5,358 1%
สว่นงานอ่ืน 2,026 -30% N.A. 2,222 -29%

ไตรมำส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

EBITDA from Operations 2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 15,826 2% 5% 30,897 11%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 6,747 8% -9% 14,192 11%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 4,671 11% -3% 9,505 33%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,569 3% -8% 5,358 1%
สว่นงานอ่ืน 1,807 -29% N.A. 1,923 -31%

ไตรมำส 2 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ม.ค.- มิ.ย. ม.ค.- มิ.ย.

EBITDA Margins (%) 2557 2556 2557 2557 2556

งบการเงินรวมเอสซีจี 13% 15% 12% 13% 13%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 15% 15% 16% 15% 15%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 7% 8% 8% 8% 7%
เอสซีจี เปเปอร์ 16% 17% 17% 17% 18%

ไตรมำส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

ก ำไรส ำหรับงวด 2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 8,532 -14% 2% 16,913 -10%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 3,445 2% -16% 7,559 2%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 2,259 -14% -9% 4,739 -10%
เอสซีจี เปเปอร์ 887 -14% -29% 2,142 -10%
สว่นงานอ่ืน 1,947 -34% 183% 2,634 -30%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถงึ  ก าไรกอ่นหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถงึ  ก าไรกอ่นหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย

EBITDA Margins หมายถงึ  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย

ก าไรส าหรับงวด หมายถงึ  ก าไรส าหรับงวดสว่นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
 



  

                                                                                                   หน้า  8                                                   

ตำรำง 3  :  ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 2

2557 2557 2556 2556

เงนิกู้ระยะสัน้ 20,549 23,410 13,062 15,566

ต่างประเทศ 1,199 1,655 1,854 3,208
บาท 19,350 21,755 11,208 12,358
% ของเงินกู้รวม 10% 12% 7% 8%
เงนิกู้ระยะยำว 175,951 172,365 174,369 169,940

ต่างประเทศ 2,187 2,210 2,677 7,035
บาท 173,764 170,155 171,692 162,905
% ของเงินกู้รวม 90% 88% 93% 92%

เงนิกู้รวม 196,500 195,775 187,431 185,507

เงนิสดและเงนิสดภำยใต้กำรบริหำร 33,400 32,633 29,667 40,381

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 21,211 20,493 17,434 28,259
เงินลงทนุชัว่คราว 7,426 5,863 6,984 6,851
เงินลงทนุเผ่ือขาย 4,763 6,277 5,249 5,271

หนีสิ้นสุทธิ 163,100 163,142 157,764 145,126

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 2

2557 2557 2556 2556

อตัราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ (%) 14% 13% 14% 14%

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.4 1.3 1.5 1.4

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.7 0.7 0.7 0.8

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 8.6 8.2 7.6 9.3

อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อ EBITDA  (เทา่) 2.6 2.6 2.6 2.5

อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 0.8 0.9 0.8 0.8

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.3 1.5 1.4 1.4

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น (%) 21% 21% 24% 25%

หมายเหต ุ: หนีส้ินสทุธิ =   หนีส้ิน (ทีมี่ภาระดอกเบีย้) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อัตราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั่วคราวและลกูหนีก้ารค้า

     หารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ =   EBITDA หารดอกเบีย้จ่าย

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA =   หนีส้ินสทุธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินสทุธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินรวมหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น =   Annualized ก าไรส าหรับงวดหารส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย
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หน้ีสินสุทธิ เท่ากับ  
163,100 ล้านบาท      
เพิ่มขึ้น 5,336 ล้านบาท  
จากส้ินปีก่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 
เท่ากับ 21,534 ล้านบาท 
 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เอสซีจีมีหนีส้นิสทุธิ 163,100 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จ านวน 5,336 
ล้านบาท เมื่อเทียบกบั EBITDA ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 ที่มีจ านวน 32,479 ล้านบาท 
โดยมีกระแสเงินสดที่จ่ายไปทัง้หมดเป็นเงิน 36,359 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายจ่าย
ลงทนุและเงินลงทนุ 21,534 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจ าปี 2556 จ านวน 
8,374 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 3,871 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 2,580 ล้านบาท 
 

อตัราส่วน นี  สินสทุ ิต่อ EBITDA ยงัคงที่อยู่ที่ระดบั 2.6 เท่า แม้ว่าเอสซีจีจะมีหนีส้ินสทุธิ
เพิ่มขึน้  ทัง้นี ้หากไม่รวมรายจ่ายลงทุนส าหรับโครงการท่ียงัอยู่ระหว่างก่อสร้างมูลค่า 
12,938 ล้านบาท อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA จะอยูท่ี่ระดบั 2.4 เทา่ 
 

ต้นทนุทางการเงินในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 เท่ากบั 4,040 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั
ต้นทนุทางการเงินส าหรับปี 2556 จ านวน 8,193 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย ณ สิน้   
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ยงัคงที่อยูท่ี่ 4.0% 

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 
21,534 ล้านบาท ทัง้นี ้สดัสว่นการลงทุนเป็นของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
55% เอสซีจี เปเปอร์ 26% เอสซีจี เคมิคอลส์ 15% และสว่นงานอื่น 4% โดยคาดการณ์
รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุของทัง้ปี 2557 เป็นเงินประมาณ 50,000 ล้านบาท ทัง้นี ้
เอสซีจียงัคงมุง่ด าเนินกลยทุธ์ในการขยายการลงทนุในธุรกิจหลกัไปยงัภมูิภาคอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ประมาณการรายจ่ายลงทนุและเงินลงทุนส าหรับปี 2557 - 2561 
เป็นเงินจ านวน 200,000 - 250,000 ล้านบาท 
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ตำรำง 4  :  รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเอสซจีี

(ล้านบาท) มิถุนำยน ธันวำคม มิถุนำยน

2557 2556 2556

สินทรัพย์รวม 462,386 440,689 422,136

สินทรัพย์ มนุเวยีน

เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว 28,637 24,418 35,110

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 59,099 49,453 53,689

สินค้าคงเหลือ 54,981 55,557 48,408

เงินลงทนุระยะยาว 94,792 93,804 82,122

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 191,739 183,842 173,743

หนีสิ้นรวม 265,001 253,927 247,378

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 54,391 51,211 48,491

เงินกู้รวม 196,500 187,386 185,468

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 197,385 186,762 174,758

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 168,005 161,538 153,932

ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 29,380 25,223 20,826
 


