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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

ผลการดําเนนิงานไตรมาสที่ 2 ป 2553 และชวงครึง่ปแรกของป 2553  
 
 
 

 
ไตรมาสที่ 2 ป 2553 
เอสซีจีมีกําไรสุทธิ เทากบั 
7,295 ลานบาท เพิ่มขึน้ 6% 
จากไตรมาสกอน และ
เพิ่มขึน้ 7% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกนัของปกอน 
 

 
 
 
 

เอสซีจีมีกําไรสุทธิในชวง
ครึ่งปแรกของป 2553  
เทากับ 14,152 ลานบาท 
เพิ่มขึน้ 18% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกนัของปกอน  
 
 

สวนแบงกําไรจาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ในชวงครึง่ปแรกของป 2553  
เพิ่มขึน้ 28% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกนัของปกอน 
สวนใหญมาจากบรษิัทรวม
ของธุรกิจเคมีภัณฑ 
 
 
 

เอสซีจีดํารงความม่ันคง
ทางการเงินอยางตอเนื่อง 
ขณะทีมี่เงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึน้ 
 

 

ภาพรวมธรุกจิ  

ในไตรมาสที่ 2 ป 2553 เอสซีจีมีกําไรสุทธิ เทากับ 7,295 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6% จาก

ไตรมาสกอน เนื่องจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของธุรกิจกระดาษและมีเงินปนผลรับ

จากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น โดยเอสซีจีมี EBITDA เทากับ 12,265 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12% 

จากไตรมาสกอน และมียอดขายเทากับ 77,371 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสกอน 

 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ไตรมาสนี้เอสซีจีมีกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 7% เนื่องจาก

ผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของธุรกิจกระดาษ ขณะที่เอสซีจีมี EBITDA ลดลง 4% จาก 

margin ของเคมีภัณฑ และราคาขายปูนซีเมนตในประเทศลดลง โดยเอสซีจีมียอดขาย

เพิ่มขึ้น 36% จากปริมาณขายของกลุมธุรกิจสวนใหญเพิ่มขึ้น 

 

ผลการดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2553 เอสซีจีมีกําไรสุทธิ 14,152 ลานบาท เพิ่มขึ้น

18% จากชวงเดียวกันของปกอน จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจกระดาษ โดย

เอสซีจี มี EBITDA เทากับ 23,260 ลานบาท ลดลง 5% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ  

ปกอน เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ลดลงของบริษัทยอยของเอสซีจี เคมิคอลส (ธุรกิจ

Olefins) ในขณะท่ียอดขายสุทธิของเอสซีจีเทากับ 146,010 ลานบาท เพิ่มขึ้น 30% 

จากชวงเดียวกันของปกอน     
 

ในชวงครึ่งปแรกของป 2553 เอสซีจีมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เทากับ 

4,131 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากบริษัทรวม

ของธุรกิจเคมีภัณฑมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานในคร่ึงป

แรกของป 2552   
 

เอสซีจีมีรายไดเงินปนผลรับในชวงครึ่งปแรกปนี้เทากับ 2,466 ลานบาท ลดลง 17% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเอสซีจีมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวม (เอสซีจี 

ถือหุน 20 - 50%)  เทากับ 1,524 ลานบาท และบริษัทอื่น (เอสซีจีถือหุนตํ่ากวา 20%) 

เทากับ 942 ลานบาท 

 

ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2553 เอสซีจีมีสถานะการเงินที่ม่ันคง มีเงินสดเทากับ 27,748 

ลานบาท รวมทั้งมีผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเนื่องและมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

ที่มีประสิทธิภาพ โดยในไตรมาสนี้เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 45,866 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 37,041 ลานบาท ทั้งนี้เปนผล

มาจากการเร่ิมดําเนินการผลิตของโครงการ Cracker แหงที่ 2 ของเอสซีจี เคมิคอลส 
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เงินปนผลระหวางกาล 
เทากับ 4.5 บาทตอหุน 
 

จากผลการดําเนินงานคร่ึงปแรกของป 2553 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจาย   

เงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 4.5 บาท และมีกําหนดจายเงินปนผลใน   

วันที่  26 สิงหาคม 2553  โดยวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record date)  

คือวันที่  11 สิงหาคม 2553 และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับ

เงินปนผล  คือวันที่ 16 สิงหาคม 2553  

 

ตาราง 1  :  งบการเงนิรวมเอสซีจี

(ลานบาท) ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค. - มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
2553 Y-o-Y Q-o-Q 2553 Y-o-Y

ยอดขายสุทธิ 77,371 36% 13% 146,010 30%
กําไรสุทธิ 7,295 7% 6% 14,152 18%
EBITDA 12,265 -4% 12% 23,260 -5%
EBITDA from Operations 11,274 -1% 8% 21,736 -3%
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 6.1 7% 6% 11.8 18%

สรุปการจายเงนิปนผล ครึ่งปแรก คร่ึงปแรก ป 2552
2553 2552

เงนิปนผล (บาท/หุน) 4.5 3.5 8.5
เงนิปนผล / กําไรสุทธิ 38% 35% 42%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  และคาตัดจําหนาย โดยรวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  และคาตัดจําหนาย

 
 

 
 
 
Margin ของ PE เริ่มลดลง
ในขณะที่ margin ของ PP 
ยังไมเปลี่ยนแปลงมาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลสรุปของกลุมธุรกจิหลัก 

เอสซีจี เคมคิอลส  

ในไตรมาสที่ 2 ป 2553 ราคา Naphtha เฉล่ียอยูที่ระดับ $710 ตอตัน ใกลเคียงกับ

ไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น $196 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น $19 ตอบารเรล เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

 

ในไตรมาสน้ี ราคาของ Monomer ลดลงเน่ืองจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นของ   

กลุมประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะท่ีปริมาณความตองการของผูผลิต PE 

MEG และ SM ลดลง เนื่องจากความกังวลในภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปรวมท้ัง

นโยบายการใชจายของประเทศจีนที่ลดลง โดยราคา Ethylene เฉล่ียในไตรมาสนี้ อยูที่

ระดับ $1,088 ตอตัน ลดลง $177 ตอตัน จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น $346 ตอตัน 

จากชวงเดียวกันของปกอน สําหรับราคา Propylene เฉล่ียในไตรมาสนี้ อยูที่ระดับ 

$1,138 ตอตัน ลดลง $38 ตอตัน จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น $341 ตอตัน เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน  
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สําหรับราคา HDPE ในป 2553 เพิ่มสูงขึ้นในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม โดยมี

ราคาเฉล่ียอยูที่ $1,200 -  $1,250 ตอตัน แตราคาเร่ิมลดลงอยางรวดเร็วในเดือน

มิถุนายน โดยมีราคาเฉล่ียอยูที่ $1,100 ตอตัน เนื่องจากปริมาณการผลิตของกลุม

ผูผลิตรายใหมเพิ่มขึ้น ขณะท่ีปริมาณความตองการของประเทศจีนลดลง โดยราคา 

HDPE เฉล่ียในไตรมาสนี้อยูที่ $1,187 ตอตัน ลดลง $132 ตอตัน จากไตรมาสกอน 

สงผลใหสวนตางราคาระหวาง HDPE และ Naphtha ในไตรมาสนี้เฉล่ียอยูที่ $477 ตอ

ตัน ลดลง $125 ตอตัน จากไตรมาสกอน  

 

ในไตรมาสนี้ปริมาณการผลิต PP ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือยัง

มีอยูอยางจํากัด โดยราคา PP เฉล่ียอยูที่ $1,348 ตอตัน ลดลง $12 ตอตัน จากไตรมาส

กอน ทั้งนี้สวนตางราคาระหวาง PP และ Naphtha ในไตรมาสนี้เฉล่ียอยูที่ $638 ตอตัน 

ใกลเคียงกับไตรมาสกอน ในไตรมาสนี้ปริมาณขาย Polyolefins (HDPE และ PP)

เทากับ 364,000 ตัน เพิ่มขึ้น 119,800 ตันจากไตรมาสกอน เนื่องจากการเริ่ม

ดําเนินการผลิตของโครงการ Cracker แหงที่ 2 ซึ่งประกอบดวยโรงงาน Naphtha 

cracker รวมทั้ง HDPE และ PP ที่มีกําลังการผลิตอยูที่ 800,000 ตัน  
  

สําหรับราคา PVC ในไตรมาสนี้ โดยเฉล่ียอยูที่ $993 ตอตัน เพิ่มขึ้น $27 ตอตัน จาก

ไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น $274 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

ราคาของ EDC และ VCM ที่ยังคงเพิ่มขึ้น โดยราคาของ EDC ในไตรมาสนี้เฉล่ียอยูที่ 

$528 ตอตัน เพิ่มขึ้น $43 ตอตัน จากไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น $215 ตอตัน จากชวง

เดียวกันของปกอน เนื่องจากปริมาณการผลิตในภูมิภาคที่มีอยูอยางจํากัด และปริมาณ

การสงออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง ขณะที่ Margin ของ PVC ในไตรมาสนี้ โดย

เฉล่ียอยูที่ $310 ตอตัน เพิ่มขึ้น $33 ตอตันจากไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น $18 ตอตัน 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในไตรมาสนี้ปริมาณขาย PVC เทากับ 170,000 

ตัน เพิ่มขึ้น  15,000 ตันจากไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น  6,000 ตันเม่ือเทียบกับ   

ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการหยุดปรับปรุงเคร่ืองจักรของโรงงาน VCM   

ได ดําเนินการแลวเสร็จและอัตราการใช เคร่ืองจักรที่ เพิ่มขึ้นของโรงงาน  PVC 

สายการผลิตที่ 8  
 

ยอดขายสุทธิของเอสซีจี เคมิคอลส ในไตรมาสนี้ เทากับ 38,057 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

31% จากไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น 63% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผล

จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโครงการ Cracker แหงที่ 2 โดยธุรกิจมี EBITDA   

ในไตรมาสนี้เทากับ 4,168 ลานบาท เพิ่มขึ้น 26% จากไตรมาสกอน ขณะที่ลดลง 18% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก margin ของ Ethylene ลดลง และใน

ไตรมาสที่ 2 ป 2553 มีขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือที่เกิดจากการปรับมูลคาตาม

ราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบที่ลดลง โดยในไตรมาสน้ีมีคาเส่ือมราคา คาตัดจําหนาย

และดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้นจากโครงการใหมที่เร่ิมดําเนินการผลิต สงผลใหในไตรมาสน้ี

ธุรกิจมีกําไรสุทธิเทากับ 3,078 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสกอน แตเม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอนกําไรสุทธิลดลง 6%  
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เอสซีจี เปเปอร มีผลการ
ดําเนินงานทีดี่อยางตอเนือ่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอสซีจี เปเปอร 

ในไตรมาสที่ 2 ป 2553 ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภัณฑทั้งจากฐานการผลิตใน

ประเทศไทย ฟลิปปนส และเวียดนาม ลดลง 1% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

และลดลง 7% จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณความตองการที่ลดลงตามฤดูกาล 

ของธุรกิจอาหาร และสินคาอุปโภคบริโภค อีกทั้งยอดขายสงออกที่ลดลง ในไตรมาสนี้

ธุรกิจมีปริมาณการสงออกกระดาษบรรจุภัณฑคิดเปน 17% ของปริมาณขายรวม  

ขณะที่ในไตรมาสท่ี 2 ป 2552 มีปริมาณการสงออกกระดาษบรรจุภัณฑคิดเปน 28% 

และในไตรมาสกอน ธุรกิจมีปริมาณการสงออกกระดาษบรรจุภัณฑที่ 19%  โดยใน

ไตรมาสนี้ราคาขายของกระดาษบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้นเฉล่ียเปน $470 ตอตัน ขณะท่ีราคา

เศษกระดาษเทากับ $230 ตอตัน ลดลง $15 ตอตัน จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณ

ความตองการของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียเหนือ ประเทศ

ในกลุมอาเซียน และประเทศจีนลดลง  

 

สําหรับปริมาณขายของกระดาษพิมพเขียนในไตรมาสนี้ลดลง 2% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน และลดลง 5% จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณความตองการ

ของตลาดโดยรวมลดลง โดยในไตรมาสนี้ปริมาณการสงออกกระดาษพิมพเขียน   

คิดเปน 21% ของปริมาณขายรวม ทั้งนี้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ป 2552 ธุรกิจมี

ปริมาณการสงออกกระดาษพิมพเขียนที่ 36% และในไตรมาสกอน ธุรกิจมีปริมาณการ

สงออกกระดาษพิมพเขียนที่ 23% โดยราคาขายของกระดาษพิมพเขียนในไตรมาสนี้อยู

ที่ระดับ $990 ตอตัน เพิ่มขึ้น $140 ตอตัน จากไตรมาสกอน   สวนราคาของเย่ือกระดาษ

ใยยาวในไตรมาสน้ีอยูที่ระดับ $870 ตอตัน เพิ่มขึ้น $115 ตอตัน จากไตรมาสกอน และ

ราคาเย่ือกระดาษใยส้ันอยูที่ระดับ $810 ตอตัน เพิ่มขึ้น $105 ตอตัน จากไตรมาสกอน 

เนื่องจากปริมาณการผลิตของประเทศในภูมิภาคอเมริกาใตที่มีอยูจํากัด ขณะที่ปริมาณ

ความตองการของผูผลิตกระดาษพิมพเขียนรายใหมในประเทศจีนเพิ่มขึ้น  อยางไร   

ก็ตามการเพิ่มขึ้นของราคาเย่ือกระดาษสงผลกระทบกับเอสซีจี เปเปอรไมมาก 

เนื่องจากธุรกิจสามารถผลิตเย่ือกระดาษสวนใหญไดเอง 

 

ในไตรมาสนี้ เอสซีจี เปเปอรมียอดขายสุทธิ เทากับ 12,781 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสกอน เนื่องจากราคาขาย

ผลิตภัณฑท่ีเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจมี EBITDA เทากับ 2,630 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสกอน เนื่องจาก margin ที่

เพิ่มขึ้นของธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑและกระดาษพิมพเขียน และมีกําไรสุทธิ เทากับ 

1,170 ลานบาท เพิ่มขึ้น 83% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพ่ิมขึ้น 20% 

จากไตรมาสกอน  
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ในไตรมาสท่ี 2 ป 2553 
ปริมาณขายในประเทศ
เพิ่มขึน้ 18% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกนัของปกอน 
ขณะทีร่าคาขายลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ผลการดําเนนิงานของ 
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2553 
ลดลงจากไตรมาสกอน 
แตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกนัของปกอน  

 
 
 

เอสซีจี ซิเมนต  

ในชวงคร่ึงปแรกของป 2553 ปริมาณความตองการปูนซีเมนตเทาในประเทศโดยรวม 

เทากับ 13.6 ลานตัน เพิ่มขึ้น 12% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยในไตรมาส

นี้ ปริมาณความตองการปูนซีเมนตเทาในประเทศเทากับ 6.8 ลานตัน เพิ่มขึ้น 18% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตใกลเคียงกับไตรมาสกอน ซึ่งยังเปนผลมาจาก

โครงการกอสรางบานพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและโครงการลงทุน

กอสรางของภาครัฐบาล ในไตรมาสน้ี เอสซีจี ซิเมนตมีปริมาณขายปูนซีเมนตเทาใน

ประเทศเปนไปตามสภาวะตลาดโดยรวม โดยระดับราคาปูนซีเมนตเทาในประเทศ  อยู

ที่ 1,550-1,600 บาทตอตัน ขณะท่ีในไตรมาสท่ี 2 ป 2552 มีระดับราคาอยูที่ 1,600-

1,700 บาทตอตัน และในไตรมาสกอน  มีระดับราคาอยูที่ 1,650-1,700 บาทตอตัน  

 

ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเทาในไตรมาสนี้ เทากับ 1.7 ลานตัน ลดลง 0.2 ลานตัน 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลง 0.3 ลานตัน จากไตรมาสกอน เนื่องจาก

ยอดขายไปยังประเทศเวียดนามลดลง โดยราคา FOB เฉล่ียในไตรมาสนี้อยูที่ระดับ 

$40.6 ตอตัน เพิ่มขึ้น $2.8 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 

$0.3 ตอตัน จากไตรมาสกอน เนื่องจากการสงออกปูนเม็ดลดลง ทั้งนี้ถึงแมวาราคา 

FOB สกุลเงิน US$ จะเพิ่มขึ้น แตยอดขายในสกุลเงินบาทไมไดเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน 

เนื่องจากการออนคาของเงินสกุล US$ 

 

ในไตรมาสนี้ ยอดขายสุทธิของเอสซีจี ซิเมนต เทากับ 12,033 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปริมาณขายในประเทศเพิ่มขึ้น แตลดลง 

6% จากไตรมาสกอนเนื่องจากราคาขายในประเทศลดลง โดยธุรกิจมี EBITDA เทากับ 

2,616 ลานบาท ลดลง 9% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากคาใชจายใน

การซอมบํารุง และลดลง 21% จากไตรมาสกอน เปนผลจากราคาขายในประเทศลดลง 

ทั้งนี้ธุรกิจมีกําไรสุทธิในไตรมาสนี้ เทากับ 1,481 ลานบาท ลดลง 5% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอนและลดลง 23% จากไตรมาสกอน 

 

เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง  

ในไตรมาสที่ 2 ป 2553 ตลาดอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางในประเทศลดลง เปนผลมาจาก

ปจจัยฤดูกาล โดยในไตรมาสนี้ยอดขายสุทธิของเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง เทากับ 

7,795  ลานบาท ลดลง 2% จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 13% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากการซ้ือกิจการบริษัท ควอลิต้ี 

คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) (Q-CON) และตลาดวัสดุกอสรางในประเทศ

ปรับตัวดีขึ้น ในไตรมาสนี้ธุรกิจมี EBITDA เทากับ 1,371 ลานบาท ลดลง 6% จาก

ไตรมาสกอนแตเพิ่มขึ้น 4% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีกําไรสุทธิใน

ไตรมาสนี้ เทากับ 419  ลานบาท ลดลง 13% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ 

ลดลง 22% จากไตรมาสกอน เนื่องจากในไตรมาสที่แลวมีกําไรจากการขายที่ดิน 
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ผลการดําเนนิงานของ    
เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น  
ในไตรมาสน้ีลดลงตาม
ปจจัยฤดูกาล 

เอสซีจี ดิสทรบิิวชั่น  

ยอดขายสุทธิของเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน ในไตรมาสท่ี 2 ป 2553 เทากับ 24,358 ลานบาท 

ลดลง 1% จากไตรมาสกอน เปนผลจากปจจัยฤดูกาลและราคาขายผลิตภัณฑ ที่ลดลง 

ในไตรมาสนี้มี EBITDA เทากับ 370 ลานบาท ลดลง 18% หรือลดลง 80 ลานบาท จาก

ไตรมาสกอน เนื่องจากมีคาใชจายการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขายมากขึ้น  และ

มีกําไรสุทธิเทากับ 225 ลานบาท ลดลง 29% หรือลดลง 93 ลานบาท จากไตรมาสกอน 

 

ตาราง 2  :  ผลการดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ

(ลานบาท)
ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค. - มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

ยอดขาย 2553 Y-o-Y Q-o-Q 2553 Y-o-Y
งบการเงินรวมเอสซีจี 77,371 36% 13% 146,010 30%
เอสซีจี เคมิคอลส 38,057 63% 31% 67,012 49%
เอสซีจี เปเปอร 12,781 21% 2% 25,332 25%
เอสซีจี ซิเมนต 12,033 9% -6% 24,866 6%
เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง 7,795 13% -2% 15,761 15%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 24,358 16% -1% 49,026 15%
เอสซีจี การลงทุน 74 48% -46% 210 188%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค. - มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA 2553 Y-o-Y Q-o-Q 2553 Y-o-Y
งบการเงินรวมเอสซีจี 12,265 -4% 12% 23,260 -5%
เอสซีจี เคมิคอลส 4,168 -18% 26% 7,468 -27%
เอสซีจี เปเปอร 2,630 23% 8% 5,054 38%
เอสซีจี ซิเมนต 2,616 -9% -21% 5,917 -5%
เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง 1,371 4% -6% 2,824 18%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 370 -7% -18% 820 0%
เอสซีจี การลงทุน 1,171 14% 365% 1,423 22%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค. - มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA from Operations 2553 Y-o-Y Q-o-Q 2553 Y-o-Y
งบการเงินรวมเอสซีจี 11,274 -1% 8% 21,736 -3%
เอสซีจี เคมิคอลส 3,441 -11% 24% 6,214 -25%
เอสซีจี เปเปอร 2,619 22% 8% 5,043 38%
เอสซีจี ซิเมนต 2,616 -9% -21% 5,917 -5%
เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง 1,282 1% -12% 2,735 16%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 365 -8% -18% 809 -1%
เอสซีจี การลงทุน 1,012 22% 302% 1,264 31%

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ม.ค. - มิ.ย. ม.ค. - มิ.ย.
EBITDA MARGINS (%) 2553 2552 2553 2553 2552
งบการเงินรวมเอสซีจี 15% 20% 15% 15% 20%
เอสซีจี เคมิคอลส 9% 16% 10% 9% 18%
เอสซีจี เปเปอร 20% 20% 19% 20% 18%
เอสซีจี ซิเมนต 22% 26% 26% 24% 27%
เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง 16% 18% 18% 17% 17%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 1% 2% 2% 2% 2%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค. - มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
NET PROFIT 2553 Y-o-Y Q-o-Q 2553 Y-o-Y
งบการเงินรวมเอสซีจี 7,295 7% 6% 14,152 18%
เอสซีจี เคมิคอลส 3,078 -6% 1% 6,123 7%
เอสซีจี เปเปอร 1,170 83% 20% 2,144 144%
เอสซีจี ซิเมนต 1,481 -5% -23% 3,405 -3%
เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง 419 -13% -22% 959 16%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 225 -17% -29% 543 -8%
เอสซีจี การลงทุน 1,389 18% 111% 2,047 29%

EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา  และคาตัดจําหนาย รวมเงนิปนผลรับจากบริษัทรวม
EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา  และคาตัดจําหนาย
EBITDA MARGIN  หมายถึง  EBITDA  ที่ไมรวมเงนิปนผลรับ หารดวย ยอดขายสุทธิ

หมายเหตุ :
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หนี้สินสุทธิ เทากับ  
129,498  ลานบาท 
เพิ่มขึน้ 7,479 ลานบาท  
จากสิ้นป 2552 
 
 
 
 
 
 

หุนกู 
 

 
 

 
รายจายลงทนุ 
 
 
 
 

 
 

ขอมูลทางการเงิน 

สถานะหน้ีสินสุทธิของเอสซีจี ในไตรมาสท่ี 2 ป 2553  เทากับ 129,498 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 7,479 ลานบาท เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป 2552 โดยอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ 

EBITDA ของเอสซีจี อยูที่ระดับ 2.9 เทา  
 

ตนทุนทางการเงินในไตรมาสน้ีเทากับ 1,190 ลานบาท เทียบกับทั้งป 2552 เอสซีจีมี

ตนทุนทางการเงินเทากับ 5,649 ลานบาท โดยเอสซีจี มีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียในไตรมาส

นี้ เทากับ 4.4%  
 

เม่ือวันที่  1 เมษายน 2553 เอสซีจีไดออกหุนกูมูลคา 10,000 ลานบาท (อายุ 4 ป อัตรา

ดอกเบี้ยคงท่ี 3.85%) เพื่อไถถอนหุนกูชุดเดิมมูลคา 10,000 ลานบาท (อายุ 4 ป อัตรา

ดอกเบี้ยคงท่ี 6.00%) ทั้งนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เอสซีจีจะมีหุนกูที่ครบกําหนด   

ไถถอนมูลคา 5,000 ลานบาท (อายุ 4 ป อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 6.25%) 
 

โครงการลงทุนของเอสซีจีสวนใหญไดดําเนินการแลว โดยรายจายลงทุน (CAPEX) และ

เงินลงทุนของเอสซีจีในไตรมาสที่ 2 ป 2553 มีมูลคาการลงทุนเทากับ 3,705 ลานบาท 

และมูลคาการลงทุนในชวงคร่ึงปแรกของป 2553 เทากับ 9,034 ลานบาท ทั้งนี้ต้ังแต   

ป 2549 เอสซีจีมีโครงการลงทุน มูลคาประมาณ 137,000 ลานบาท หรือประมาณ 

$4.3 พันลาน ทําใหขณะน้ีเอสซีจีมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปนสองเทาจากธุรกิจ

เคมีภัณฑ และมีโรงงานใหมของธุรกิจซิเมนตและธุรกิจกระดาษ รวมทั้งการเขาไป   

ซื้อกิจการของธุรกิจผลิตภัณฑกอสรางทําใหไดสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น 
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ตาราง 3  :  ขอมูลหน้ีสินสุทธิของเอสซีจี

(ลานบาท) ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
2553 2552 2553

เงินกูระยะสั้น 9,851 2,558 5,909

ตางประเทศ 1,294 613 1,027

บาท 8,557 1,945 4,882

% ของเงินกูรวม 6% 2% 4%

เงินกูระยะยาว 147,395 143,828 146,958

ตางประเทศ 16,185 16,327 16,341

บาท 131,210 127,501 130,617

% ของเงินกูรวม 94% 98% 96%

เงินกูรวม 157,246 146,386 152,867

หนี้สินสุทธิ 129,498 116,975 119,398

อัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1
2553 2552 2553

อัตราสวน EBITDA ตอสนิทรัพย (%) 14% 16% 13%

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.4 1.6 1.5

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.8 0.9 0.9

อัตราสวนหน้ีสนิสทุธิ ตอ EBITDA  (เทา) 2.9 2.5 2.8

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 11.8 8.3 8.0

อัตราสวนหน้ีสนิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.4 1.5 1.5

อัตราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (%) 26% 26% 26%

หน้ีสินสุทธิ =   หนี้สิน(ที่มดีอกเบี้ย) หักเงินสดในมอืและเงินลงทุนระยะสั้น 

อตัราสวน EBITDA ตอ สินทรัพย =   Annualized EBITDA หาร สินทรัพยรวม

อตัราสวนสภาพคลอง =   สินทรัพยหมนุเวียน หาร หนี้สินหมนุเวียน

อตัราสวนสภาพคลองหมนุเร็ว =   เงินสดและเงินฝากธนาคารบวกเงินลงทุนระยะสั้นและลูกหนี้การคา

     หาร หนี้สินหมนุเวียน

อตัราสวน หนี้สินสุทธิ ตอ EBITDA =   หนี้สินสุทธิ หาร Annualized EBITDA 

อตัราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย =   EBITDA  หาร ดอกเบี้ยจาย

EBITDA =    กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  และคาตัดจําหนาย รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน =   หนี้สินรวม หาร สวนของผูถือหุนและผูถือหุนสวนนอย

อตัราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน =   Annualized กําไรสุทธิ  หาร สวนของผูถือหุนเฉลี่ย

     (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย)

หมายเหตุ :
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ตาราง 4  :  ขอมูลรายการในงบดุลรวมเอสซีจี

(ลานบาท) มิถนุายน มิถนุายน มีนาคม
2553 2552 2553

สินทรพัยรวม 332,460 300,441 331,760

สนิทรัพยหมุนเวียน

        เงินสด รายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 27,748 29,411 33,469

        ลกูหน้ีการคา 27,759 21,227 24,561

        สนิคาคงเหลอื 36,888 28,290 35,139

เงินลงทุนในหุนทุน 65,272 55,116 63,783

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 151,913 146,008 154,076

หนี้สินรวม 192,861 178,790 199,171

เจาหน้ีการคา 18,781 16,498 22,658

เงินกูรวม 157,246 146,386 152,867

สวนของผูถือหุนรวม 139,599 121,651 132,589

สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 112,376 96,357 105,123

สวนของผูถือหุนสวนนอย 27,223 25,294 27,466
 


