
  

                                                                                                   หนา  1                                                   

 บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                                      
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
ผลการดาํเนนิงานไตรมาสที่ 1 ป 2551  
 
 
ไตรมาสที่ 1 ป 2551 SCG   
มีกําไรสุทธิ เทากับ 7,116 
ลานบาท เพิม่ขึ้น 23% จาก
ไตรมาสกอน แตลดลง 13% 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกนั
ของปกอน เนื่องจากตนทุน
การผลิตที่เพิม่สูงขึน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนไดเสยีในกําไรของ
บริษัทรวม  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพรวมธรุกจิ  

ไตรมาสที่ 1 ป 2551 เครือซิเมนตไทย (SCG) มีกําไรสุทธิ เทากับ 7,116 ลานบาท 
ลดลง 13% จากชวงเดียวกันของปกอน และ EBITDA เทากับ 12,191 ลานบาท ลดลง 
12% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
ของกลุมธุรกิจหลัก โดยยอดขายสุทธิของ SCG ในไตรมาสนี้ เทากับ 78,602 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 20% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาขาย
ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะธุรกิจเคมีภัณฑ และธุรกิจกระดาษ ทั้งนี้ ในระหวางไตรมาส SCG 
มีกําไรสุทธิภาษีที่ไมเกิดขึ้นเปนประจําจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทแปซิฟค 
พลาสติคส (ประเทศไทย) จํากัด ใหกับ Dow Chemical Company จํานวนประมาณ 
200 ลานบาท 
  

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน SCG มีกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 23% เนื่องจากผลการดําเนินงานที่
ดีขึ้นของทุกกลุมธุรกิจ ประกอบกับในไตรมาสที่ 1 ป 2551 SCG มีกําไรสุทธิภาษีที่ไม
เกิดขึ้นเปนประจําจากการขายเงินลงทุนในบริษัทแปซิฟค พลาสติคส (ประเทศไทย) 
จํากัด จํานวน 200 ลานบาท โดย EBITDA ของ SCG ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นเพียง 6% 
จากไตรมาสกอน ซึ่งเปนผลจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบ 
ในขณะที่ยอดขายสุทธิ เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสกอน เนื่องจากราคาขายที่ปรับตัว
สูงขึ้นของกลุมธุรกิจสวนใหญ  
 

ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 2551 ของ SCG ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน 
สาเหตุหลักจากสวนตางระหวางราคา (GAP) ของธุรกิจเคมีภัณฑที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็
ตาม ธุรกิจเคมีภัณฑในตลาดโลกจะเขาสูวัฐจักรขาลงในป 2552 เนื่องจากอุปทานใหม
จากประเทศในแถบตะวันออกกลางที่จะเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ในขณะที่ปริมาณความ
ตองการในตลาดโลกยังคงอยูในระดับทรงตัว นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานในชวงที่
เหลือของป 2551 ยังคงตองคํานึงถึงการปรับตัวสูงขึ้นของตนทุนพลังงาน และการ
ดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งปจจุบันยังอยูในระยะเริ่มตน 
 

ไตรมาสนี้ SCG มีสวนไดเสียในกําไรของบริษัทรวม (Equity Income) เทากับ 2,354  
ลานบาท เพิ่มขึ้น 10% จากชวงเดียวกันของปกอน  โดยแหลงที่มาของรายไดมีดังนี้ 

 จากบริษัทรวมในธุรกิจเคมีภัณฑ เทากับ 1,851 ลานบาท เพิ่มขึ้น 29% จากชวง
เดียวกันของปกอน  

 จากบริษัทรวมอื่นๆ เทากับ 503 ลานบาท ลดลง 28% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน   
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เงินปนผลรับ ในไตรมาสที่ 1 ป 2551 SCG มีรายไดเงินปนผลรับทั้งหมด เทากับ 1,863 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 70% จากชวงเดียวกันของปกอน โดย SCG มีเงินปนผลรับจากบริษัทรวม 
(SCG ถือหุน 20 - 50%)  เทากับ 1,651  ลานบาท และบริษัทอื่น (SCG ถือหุนต่ํากวา 
20%) เทากับ 212 ลานบาท  

  

ตาราง 1  :  ผลการดําเนินงานรวม

(ลานบาท) ไตรมาส 1 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค. - ธ.ค.
2551 Y-o-Y Q-o-Q 2550

ยอดขายสุทธิ 78,602 20.3% 12.9% 267,737

กําไรสุทธิ 7,116 -13.4% 23.2% 30,352

EBITDA 12,191 -12.0% 5.8% 50,008

EBITDA from Operations 10,540 -20.9% 12.7% 43,246

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 5.9 -13.4% 23.2% 25.3

เงนิปนผล (บาท/หุน) - - - 15.0

เงนิปนผล / กําไรสุทธิ - - - 59%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  และรายจายตัดบัญชี
โดยรวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  และรายจายตัดบัญชี
 

 
 
 
 
ในไตรมาสที ่1 ป 2551       
สวนตางระหวางราคา 
HDPE และ Naphtha (GAP) 
เพิ่มสงูขึ้น โดยอยูที่ระดับ 
$732 ตอตัน ในขณะที ่ราคา
ขายผลิตภณัฑพลอยได 
(By- products) เพิ่มขึ้นใน
สัดสวนที่นอยกวา ตนทนุ
Naphtha ที่ปรับตัวสงูขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสรุปของกลุมธุรกจิหลัก 

ธุรกิจเคมีภัณฑ (SCG Chemicals) 

ในไตรมาสที่ 1 ราคา Naphtha เฉล่ียอยูที่ระดับ $875 ตอตัน เพิ่มขึ้น $290 ตอตัน จาก
ชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น $57 ตอตัน จากไตรมาสกอน ตามราคาน้ํามันดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้น สําหรับราคา Ethylene ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจาก
ราคา Naphtha ที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการหยุดซอมบํารุงโรงงาน Cracker ใน
ประเทศไตหวัน (กําลังการผลิต Ethylene 1.2 ลานตันตอป)  และการลดกําลังการผลิต
ของโรงงาน Cracker ในแถบตะวันออกกลางเนื่องจากกาซธรรมชาติที่มีจํากัดในชวงฤดู
หนาว โดยราคา Ethylene เฉล่ียในไตรมาสนี้ อยูที่ระดับ $1,237 ตอตัน เพิ่มขึ้น $15 
ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น $81 ตอตัน เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน  
 

ในไตรมาสนี้ ราคา HDPE  ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ $1,607 ตอตัน เพิ่มขึ้น 
$341 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น $144 ตอตัน จากไตรมาสกอน ซึ่ง
เปนผลจากราคาน้ํามันที่ยังทรงตัวอยูในระดับสูง ประกอบกับกําลังการผลิตใหมในแถบ
ตะวันออกกลางยังคงมีความลาชา สงผลใหสวนตางราคาระหวาง HDPE และ 
Naphtha (GAP) ในไตรมาสนี้เฉล่ียอยูที่ระดับ $732 ตอตัน เพิ่มขึ้น $51 ตอตัน จาก
ชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น $88 ตอตัน เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 
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ราคาขายผลติภัณฑปรับตัว
สูงขึน้ ตามตนทุนวัตถุดิบ
และตนทุนพลังงานที่
เพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง  
 
 

ในไตรมาสที่ 1 ราคา PP เพิ่มสูงขึ้น เฉล่ียอยูที่ระดับ $1,518 ตอตัน เพิ่มขึ้น $260  
ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น $113 ตอตัน จากไตรมาสกอน อยางไรก็
ตาม สวนตางราคาระหวาง PP และ Naphtha (GAP) ในไตรมาสนี้เฉล่ียอยูที่ระดับ 
$643 ตอตัน ลดลง $30 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของราคา Naphtha ประกอบกับ Supply ที่เพิ่มขึ้นของ PP เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
1 ป 2550 ในขณะที่เพิ่มขึ้น $57 ตอตัน จากไตรมาสกอน โดยเปนผลจากราคา PP 
ปรับตัวสูงขึ้น ตามปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปจจัยฤดูกาล  
 

สําหรับราคา PVC ในไตรมาสนี้ ปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ $1,045  
ตอตัน เพิ่มขึ้น $201 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น $62 ตอตัน จาก
ไตรมาสกอน ทั้งนี้เปนผลจากปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีน อินเดีย 
ยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง ประกอบกับ Supply ที่ลดลงจากการลดกําลังการ
ผลิตของโรงงาน PVC ในประเทศจีน โดยในไตรมาสนี้ Margin ของ PVC เฉล่ียอยูที่
ระดับ $420 ตอตัน เพิ่มขึ้น $226 ตอตัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ
เพิ่มขึ้น $59 ตอตัน จากไตรมาสกอน 
 

ยอดขายสุทธิของธุรกิจเคมีภัณฑในไตรมาสที่ 1 เทากับ 37,357 ลานบาท เพิ่มขึ้น 26% 
จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑที่เพิ่ม
สูงขึ้น และเพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสกอน โดยธุรกิจฯ มีปริมาณขาย Polyolefins ใน
ไตรมาสนี้ เทากับ 288,740 ตัน ใกลเคียงกับไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 30,864 ตัน จาก
ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ป 2550 ธุรกิจฯ ไดรับผลกระทบจาก
การหยุดซอมบํารุงของโรงงาน Olefins ในภูมิภาค โดยในไตรมาสนี้ ธุรกิจฯ มี EBITDA 
เทากับ 5,257 ลานบาท ลดลง 7% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากราคาขาย
ผลิตภัณฑพลอยได (By-products)  เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาตนทุน Naphtha ที่
ปรับตัวสูงขึ้น แมวาสวนตางราคาระหวาง HDPE และ Naphtha (GAP) ในไตรมาสนี้
จะอยูในระดับ $732 ตอตันก็ตาม และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ธุรกิจฯ มี EBITDA
ลดลง 2% เนื่องจากเงินปนผลรับจากบริษัทรวมที่ลดลง โดยกําไรสุทธิของธุรกิจฯ 
เทากับ 3,874 ลานบาท ลดลง 1% จากชวงเดียวกันของปกอน แตเพิ่มขึ้น 13% จาก
ไตรมาสกอน ทั้งนี้เปนผลจากการรับรูกําไรสุทธิภาษีที่ไมเกิดขึ้นเปนประจําจากการขาย
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทแปซิฟค พลาสติคส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 200  
ลานบาท 
 
 

ธุรกิจกระดาษ (SCG Paper) 

ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภัณฑในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 4% จากชวงเดียวกันของ  
ปกอน และเพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสกอน ซึ่งเปนผลจากปริมาณความตองการ
ภายในประเทศของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 
เพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาล โดยธุรกิจฯ มีปริมาณการสงออกกระดาษบรรจุภัณฑคิดเปน 
35% ของปริมาณขายรวม เทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2550 ซึ่งอยูที่ระดับ 24%   
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ในไตรมาสที ่1 ป 2551 
ปริมาณความตองการ
ปูนซีเมนตเทาภายใน 
ประเทศโดยรวม เทากับ 7.0 
ลานตัน เพิม่ขึ้น 1%        
จากชวงเดียวกันของปกอน  
 
 
 
 
 
 

ราคาขายเฉลี่ยของกระดาษบรรจุภัณฑในไตรมาสนี้ อยูที่ระดับ $480 ตอตัน เพิ่มขึ้น 
$40 ตอตัน จากไตรมาสกอน เพื่อชดเชยกับตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาเศษ
กระดาษเพิ่มขึ้น $40 ตอตัน จากไตรมาสกอน โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ $260 ตอตัน 
เนื่องจากปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีน  
 

สําหรับปริมาณขายของกระดาษพิมพเขียนในไตรมาสที่ 1 ไมเปล่ียนแปลงมากนักเมื่อ
เทียบกับไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 3% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากความ
ตองการที่ เพิ่มสูงขึ้นจากงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ  โดยปริมาณการสงออก
กระดาษพิมพเขียนในไตรมาสนี้ คิดเปน 14% ของปริมาณขายรวม เทียบกับไตรมาสที่ 
1 ป 2550 ซึ่งอยูที่ระดับ 18% 
 

ราคาขายของกระดาษพิมพเขียนในไตรมาสนี้ อยูที่ระดับ $930 ตอตัน เพิ่มขึ้น $60  
ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตที่ปรับตัว
สูงขึ้น โดยราคาเยื่อกระดาษใยยาว เพิ่มขึ้น $15 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน โดย
เฉล่ียอยูที่ระดับ $760 ตอตัน และราคาเยื่อกระดาษใยสั้น เพิ่มขึ้น $40 ตอตัน จากชวง
เดียวกันของปกอน โดยอยูที่ระดับ $725 ตอตัน เนื่องจาก Supply ที่มีจํากัดใน
ตลาดโลก แตปริมาณความตองการยังคงทรงตัว  
 

ในไตรมาสนี้ ธุรกิจกระดาษมียอดขายสุทธิ เทากับ 12,257 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12% จาก
ชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ซึ่งเปนผลจากราคา
ขายและปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น โดยธุรกิจฯ มี EBITDA เทากับ 1,999 ลานบาท ลดลง 
17% จากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เปนผลจากตนทุนวัตถุดิบและตนทุนพลังงาน
ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน จากราคา
ขายผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหกําไรสุทธิในไตรมาสนี้ เทากับ 740 ลานบาท ลดลง 
20% จากชวงเดียวกันของปกอน แตเพิ่มขึ้น 76% จากไตรมาสกอน  
 
 

ธุรกิจซิเมนต (SCG Cement) 

ไตรมาสนี้ ปริมาณความตองการปูนซีเมนตเทาในประเทศโดยรวม เทากับ 7.0 ลานตัน 
เพิ่มขึ้น 1% จากชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสกอน โดยเปนผล
จากการปรับตัวดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจ ตามปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นของ
ภาครัฐ และภาคการพาณิชย ประกอบกับการขยายตัวของตลาดที่อยูอาศัย  
 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2551 ปริมาณขายปูนซีเมนตเทาในประเทศของธุรกิจซิเมนตเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ใกลเคียงกับตลาดโดยรวม โดยราคาปูนซีเมนตเทาในประเทศเฉลี่ยใน
ไตรมาสนี้ อยูในชวง 1,750 – 1,850 บาทตอตัน 
 

สําหรับภาคการสงออก ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเทาในไตรมาสนี้ เทากับ 2.0  
ลานตัน ไมเปล่ียนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และไตรมาสกอน 
โดยราคา FOB เฉล่ียในไตรมาสนี้ อยูที่ระดับ $37.6 ตอตัน เพิ่มขึ้น $3.3 ตอตัน จาก
ไตรมาสกอน ตามราคาสงออกในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น 
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จากการขยายตัวของตลาด
ที่อยูอาศัย และการเปดตัว
สินคาใหม สงผลให
ยอดขายเพิ่มสูงขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเติบโตของธุรกิจ        
จัดจําหนาย จากยอดขาย  
ที่เพิ่มขึ้น 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2551 ยอดขายสุทธิของธุรกิจซิเมนต เทากับ 12,712 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 11% จากชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสกอน ซึ่งเปนผล
จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาขายทั้งในประเทศและสงออก ประกอบกับปริมาณขาย
ในประเทศที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม จากตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหธุรกิจฯ มี 
EBITDA ลดลง 4% จากชวงเดียวกันของปกอน แตเพิ่มขึ้น 42% จากไตรมาสกอน 
เนื่องจากปริมาณขายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกําไรสุทธิของธุรกิจฯ ในไตรมาสนี้ 
ลดลง 7% จากชวงเดียวกันของปกอน แตเพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 
 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑกอสราง (SCG Building Materials) 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2551 ตลาดที่อยูอาศัยเริ่มมีปจจัยบวก จากปริมาณการกอสรางที่เพิ่ม
สูงขึ้น สงผลใหยอดขายสุทธิของธุรกิจผลิตภัณฑกอสรางในไตรมาสนี้ เทากับ 6,205 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 11% จากชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 21% จากไตรมาสกอน 
เนื่องจากปริมาณความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาล โดยธุรกิจฯ มี EBITDA เทากับ 
1,093 ลานบาท เพิ่มขึ้นเพียง 5% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากตนทุนการ
ผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่เพิ่มขึ้น 48% จากไตรมาสกอน โดยกําไรสุทธิของธุรกิจฯ 
ในไตรมาสนี้ เทากับ 320 ลานบาท ลดลง 8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้
เปนผลจากคาเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น แตเพิ่มขึ้น 205% จากไตรมาสกอน 
  

ตั้งแตส้ินป 2549 ธุรกิจผลิตภัณฑกอสรางไดหยุดดําเนินการผลิตสินคากระเบื้องมุง
หลังคาและไมฝาที่มีใยหิน และไดลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตเปนสินคาที่ปราศจาก
ใยหิน (Non-asbestos) ขึ้นมาทดแทน โดยภายในสิ้นป 2551 ธุรกิจฯ คาดวาจะมีกําลัง
การผลิตสินคาที่ไมมีใยหินอยูในระดับ 80 ลานตารางเมตรตอป และจะเพิ่มขึ้นเปน 100 
ลานตารางเมตรตอปภายในสิ้นป 2552 
 

 

ธุรกิจจัดจําหนาย (SCG Distribution) 

ยอดขายสุทธิของธุรกิจจัดจําหนาย ในไตรมาสที่ 1 ป 2551 เทากับ 27,558 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 21% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินคา
เหล็ก ถานหิน และสินคาผลิตภัณฑกอสรางภายในประเทศ สงผลใหธุรกิจฯ มี EBITDA 
เทากับ 526 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20% จากชวงเดียวกันของปกอน และกําไรสุทธิใน
ไตรมาสนี้ เทากับ 339 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
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ตาราง 2  :  ผลการดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ
(ลานบาท)

ไตรมาส 1 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค. - ธ.ค.
ยอดขาย 2551 Y-o-Y Q-o-Q 2550
งบการเงินรวม 78,602 20.3% 12.9% 267,737
เคมภีัณฑ 37,357 26.2% 6.1% 130,223
กระดาษ 12,257 12.2% 9.4% 43,890
ซเิมนต 12,712 10.9% 14.7% 44,087
ผลติภัณฑกอสราง 6,205 10.6% 20.8% 21,281
จดัจาํหนาย 27,558 20.8% 27.5% 86,440
การลงทุน 57 3.6% -3.4% 164

ไตรมาส 1 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค. - ธ.ค.
EBITDA 2551 Y-o-Y Q-o-Q 2550
งบการเงินรวม 12,191 -12.0% 5.8% 50,008
เคมภีัณฑ 5,257 -6.6% -2.3% 22,611
กระดาษ 1,999 -17.4% 9.5% 7,943
ซเิมนต 3,089 -3.6% 42.3% 10,198
ผลติภัณฑกอสราง 1,093 4.5% 48.3% 3,928
จดัจาํหนาย 526 19.8% 37.3% 1,576
การลงทุน 365 -70.8% -71.8% 4,393

ไตรมาส 1 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค. - ธ.ค.
EBITDA from Operations 2551 Y-o-Y Q-o-Q 2550
งบการเงินรวม 10,540 -20.9% 12.7% 43,246
เคมภีัณฑ 3,611 -35.8% 9.2% 17,486
กระดาษ 1,999 -17.4% 9.5% 7,937
ซเิมนต 3,089 -3.6% 42.3% 10,198
ผลติภัณฑกอสราง 1,093 4.5% 48.3% 3,453
จดัจาํหนาย 521 20.6% 40.1% 1,558
การลงทุน 365 -50.3% -69.8% 3,274

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ม.ค. - ธ.ค.
EBITDA MARGINS (%) 2551 2550 2550 2550
งบการเงินรวม 13.4% 20.4% 13.4% 16.2%
เคมภีัณฑ 9.7% 19.0% 9.4% 13.4%
กระดาษ 16.3% 22.2% 16.3% 18.1%
ซเิมนต 24.3% 28.0% 19.6% 23.1%
ผลติภัณฑกอสราง 17.6% 18.6% 14.3% 16.2%
จดัจาํหนาย 1.9% 1.9% 1.7% 1.8%

ไตรมาส 1 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค. - ธ.ค.
NET PROFIT 2551 Y-o-Y Q-o-Q 2550
งบการเงินรวม 7,116 -13.4% 23.2% 30,352
เคมภีัณฑ 3,874 -1.0% 12.6% 16,982
กระดาษ 740 -20.4% 76.2% 2,353
ซเิมนต 1,686 -7.4% 61.2% 5,463
ผลติภัณฑกอสราง 320 -8.0% 204.8% 950
จดัจาํหนาย 339 37.8% 59.2% 939
การลงทุน 696 -50.4% -46.1% 5,933

EBITDA หมายถงึ  กาํไรกอนหักดอกเบีย้ ภาษ ีคาเสือ่มราคา  และรายจายตดับัญช ีรวมเงินปนผลรับจากบริษทัรวม
EBITDA from Operations หมายถงึ  กาํไรกอนหักดอกเบีย้ ภาษ ีคาเสือ่มราคา  และรายจายตดับัญชี
EBITDA MARGIN  หมายถงึ  EBITDA  ที่ไมรวมเงินปนผลรับ หารดวย ยอดขายสทุธิ

หมายเหตุ :
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หนี้สินสุทธิ เทากับ 100,074  
ลานบาท เพิม่ขึ้นเล็กนอย 
จากสิ้นป 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายจายลงทนุ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ขอมูลทางการเงิน 

สถานะหนี้สินสุทธิของ SCG ในไตรมาสนี้ เทากับ 100,074 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอย 
เทียบกับ ณ ส้ินป 2550  โดยอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA ของ SCG อยูที่ระดับ 
2.3 เทา  
 

ทั้งนี้หนี้สินสุทธิของ SCG จํานวน 100,074 ลานบาท ไดรวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่
อยูในระหวางการกอสรางหลายโครงการ ประมาณ 15,200 ลานบาท ดังนั้นหากไมรวม
หนี้สินของโครงการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางดังกลาว หนี้สินสุทธิของ SCG  
จะลดลงอยูที่ประมาณ 84,900 ลานบาท 
 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ป 2551 เทากับ 1,098 ลานบาท 
(รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) โดย SCG มีตนทุนทางการเงินเฉลี่ยของ
ไตรมาสนี้ เทากับ 5.2% ซึ่งใกลเคียงกับส้ินป 2550 
 

รายจายลงทุน (CAPEX) ของ SCG ในไตรมาสนี้ มีมูลคาการลงทุนเทากับ 9,341  
ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,462 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน โดยในป 2551 SCG 
คาดวาจะมีรายจายลงทุน คิดเปนมูลคาประมาณ +37,000 ลานบาท (รวมการลงทุนใน
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) (TGCI)) เทียบกับรายจายลงทุน
สําหรับป 2550 ซึ่งมีมูลคาเทากับ 27,160 ลานบาท 
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ตาราง 3  :  ขอมูลหน้ีสินสุทธิ

(ลานบาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
2551 2550

เงนิกูระยะสั้น 4,659 8,383

ตางประเทศ 523 655

บาท 4,136 7,728

% ของเงินกูรวม 4% 7%

เงนิกูระยะยาว 108,312 105,881

ตางประเทศ 2,839 2,668

บาท 105,473 103,213

% ของเงินกูรวม 96% 93%

เงนิกูรวม 112,971 114,264

หนี้สินสุทธิ 100,074 95,086

อัตราสวนทางการเงนิ ไตรมาส 1 ป
2551 2550

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพย (%) 16.5% 20.1%

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.2 1.2

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.5 0.5

อัตราสวน หน้ีสินสุทธิ ตอ EBITDA  (เทา) 2.3 2.0

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา) 11.1 9.5

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.5 1.3

อัตราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (%) 33.5% 37.7%

หนี้สินสุทธิ =   หนี้สิน(ที่มดีอกเบี้ย) หักเงินสดในมอืและเงินลงทุนระยะสั้น 
อตัราสวน EBITDA ตอ สินทรัพย =   Annualized EBITDA หาร สินทรัพยรวม
อตัราสวนสภาพคลอง =   สินทรัพยหมนุเวียน หาร หนี้สินหมนุเวียน
อตัราสวนสภาพคลองหมนุเร็ว =   เงินสดและเงินฝากธนาคารบวกเงินลงทุนระยะสั้นและลูกหนี้การคา

     หาร หน้ีสินหมนุเวียน
อตัราสวน หนี้สินสุทธิ ตอ EBITDA =   หนี้สินสุทธิ หาร Annualized EBITDA 
อตัราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย =   EBITDA  หาร ดอกเบี้ยจาย
EBITDA =    กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  และรายจายตัดบัญชี รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม
อตัราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน =   หนี้สินรวม หาร สวนของผูถือหุนและผูถือหุนสวนนอย
อตัราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน =   Annualized กําไรสุทธิ  หาร สวนของผูถือหุนเฉลี่ย

     (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย)

หมายเหตุ :

 


