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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

ผลการดําเนนิงานไตรมาสที่ 2 ป 2554 และชวงครึง่ปแรกของป 2554 
 
 
 

 
ไตรมาสที่ 2 ป 2554 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เทากับ 7,496 ลานบาท 
เพิ่มขึน้ 3% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกนัของปกอน และ
ในครึ่งปแรกของป 2554    
มีกําไรสําหรบังวดเทากับ 
16,703 ลานบาทเพิม่ขึ้น 
18% เมื่อเทียบกับ          
ชวงเดียวกนัของปกอน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

สวนแบงกําไรจาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ในชวงครึง่ปแรกของป 2554 
เทากับ 4,713 ลานบาท 
เพิ่มขึน้ 14% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกนัของปกอน 
 
 
 
 

 

ภาพรวมธรุกจิ  

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเทากับ 7,496 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจซิเมนตและ

จากเงินปนผลรับจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น โดยเอสซีจีมี EBITDA เทากับ 14,161 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 15% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

ของธุรกิจเคมีภัณฑที่เพิ่มขึ้น และมีรายไดจากการขายเทากับ 93,876 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

21% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑปรับตัวสูงขึ้น

และจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจเคมีภัณฑ 
 

เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดลดลง 19% เนื่องจากเปนชวงขาลง

ของธุรกิจเคมีภัณฑ มีผลขาดทุนจากสินคาคงเหลือ ตลอดจนเปนชวงที่ปริมาณขาย

ลดลงตามฤดูกาลของธุรกิจสวนใหญในเอสซีจี ในขณะที่มี EBITDA เพิ่มขึ้น 5%   

จากไตรมาสกอน เนื่องจากเงินปนผลรับจากบริษัทรวมของธุรกิจเคมีภัณฑเพิ่มสูงขึ้น 

รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 2% ใกลเคียงกับไตรมาสกอน 
  

ผลการดําเนินงานคร่ึงปแรกของป 2554 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 16,703 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 18% จากชวงเดียวกันของปกอน จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นของธุรกิจซิเมนต

และจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมของธุรกิจเคมีภัณฑเพิ่มขึ้น โดยเอสซีจี 

มี EBITDA เทากับ 27,680 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

และมีรายไดจากการขายเทากับ 186,354 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28% จากชวงเดียวกันของ

ปกอน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑปรับตัวสูงขึ้นและจากปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึ้นของ

ธุรกิจเคมีภัณฑ 
 

ในชวงคร่ึงปแรกของป 2554 เอสซีจีมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 

4,713 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากบริษัทรวม

ของธุรกิจเคมีภัณฑมีกําไรสูงขึ้น ในขณะท่ีไตรมาส 2 ป 2554 เอสซีจีมีสวนแบงกําไร

จากเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 1,672 ลานบาท ลดลง 12% เม่ือเทียบกับ   

ชวงเดียวกันของปกอน และลดลง 45% จากไตรมาสกอน ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก   

บริษัทรวมในธุรกิจเคมีภัณฑมีสวนตางราคาสินคาเคมีภัณฑและวัตถุดิบลดลง และ   

มีบริษัทรวมของธุรกิจเคมีภัณฑแหงหนึ่งเร่ิมเดินเครื่องจักรซ่ึงยังไมสามารถผลิตได  

ตามกําลังการผลิตปกติ 
 

เอสซีจีมีรายไดเงินปนผลรับในชวงคร่ึงปแรกของป 2554 เทากับ 5,188 ลานบาท 
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เอสซีจีมีเงินสดและเงนิสด
ภายใตการบริหาร เทากับ 
58,229 ลานบาท 
 
 

จายเงนิปนผลระหวางกาล 
5.50 บาท/หุน คิดเปน 40% 
ของกําไรสาํหรับงวด 
 

เพิ่มขึ้น 110% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเอสซีจีมีเงินปนผลรับจาก 

บริษัทรวม (เอสซีจีถือหุน 20 - 50%)  เทากับ 3,801 ลานบาท และบริษัทอื่น (เอสซีจี 

ถือหุนตํ่ากวา 20%) เทากับ 1,387 ลานบาท 
 

เอสซีจีมีเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ป 2554 เทากับ 

58,229 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน 15,051 ลานบาท จากเงินปนผลจายและ   

ภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 19,700 ลานบาท เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 

57,731 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 3,971 ลานบาท จากสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้น  

 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานคร่ึงปแรก

ของป 2554 ในอัตรา 5.50 บาทตอหุน เปนเงินทั้งส้ิน 6,600 ลานบาท หรือคิดเปน 40% 

ของกําไรสําหรับงวด โดยกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 

กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record date) วันที่ 10 สิงหาคม 2554 

และปดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 
  

ตาราง 1  :  งบการเงินรวมเอสซีจี

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

2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

รายไดจากการขาย 93,876 21% 2% 186,354 28%

กําไรสําหรบังวด 7,496 3% -19% 16,703 18%

EBITDA 14,161 15% 5% 27,680 19%

EBITDA from Operations 11,058 -2% -14% 23,879 10%

กําไรสําหรบังวดตอหุน (บาท) 6.2 3% -19% 13.9 18%

สรปุการจายเงินปนผล ครึง่ปแรก ครึง่ปแรก ป 2553

2554 2553

เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 5.5 4.5 12.5

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสําหรบังวด (%) 40% 38% 40%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
 

 

 
 
 
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554       
มี Margin ลดลงและ           
มีปริมาณขายลดลงตาม
ฤดูกาล 
  
 
 

ขอมูลสรุปของกลุมธุรกจิหลัก 

เอสซีจี เคมคิอลส  

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554 ราคา Naphtha เฉล่ียอยูที่ระดับ $993 ตอตัน เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสกอน $77 ตอตัน และเพิ่มขึ้น $283 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากราคานํ้ามันดิบที่เพิ่มขึ้น $38 ตอบารเรล จากชวงเดียวกันของปกอน 

 

ในตนไตรมาสนี้ ราคาของ Monomer ปรับตัวสูงสุดที่ระดับ $1,408 ตอตัน เนื่องจาก

ราคาของ feedstock เพิ่มขึ้น เนื่องจากการหยุดการผลิตของโรงงานรายใหญแหงหนึ่ง

ในภูมิภาค แตกลับลดลงอยางรวดเร็วมาอยูที่ระดับ $1,130 ตอตันในเดือนมิถุนายน 
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เนื่องจากมาตรการการเงินที่เขมงวดตอเน่ืองและปญหาการขาดแคลนพลังงานใน

ประเทศจีน ราคา Ethylene ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วในเดือนพฤษภาคมและ   

เดือนมิถุนายน เปนผลทําใหเกิดขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือในไตรมาสนี้ ในขณะท่ี

ไตรมาสกอนมีกําไรจากมูลคาสินคาคงเหลือ 
 

สําหรับราคา HDPE ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 เฉล่ียอยูที่ $1,389 ตอตัน เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสกอน $17 ตอตัน และเพิ่มขึ้น $203 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ในขณะท่ีสวนตางราคาระหวาง HDPE และ Naphtha ลดลง $60 ตอตัน จาก   

ไตรมาสกอน อยูที่ $396 ตอตัน ตํ่าสุดต้ังแตป 2545 เปนผลมาจากราคาตนทุน 

Naphtha สูงขึ้น และมีกําลังการผลิต HDPE ทั่วโลกสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

ราคา PP อยูในระดับคอนขางคงที่ เฉล่ียอยูที่ $1,684 ตอตัน เพิ่มขึ้น $51 ตอตัน   

จากไตรมาสกอน สงผลใหสวนตางราคาระหวาง PP และ Naphtha เฉล่ียอยูที่   

$691 ตอตัน ลดลง $26 ตอตัน จากไตรมาสกอน โดยธุรกิจมีปริมาณขาย Polyolefins   

(PE และ PP) ในไตรมาสน้ี เทากับ 380,000 ตัน เพิ่มขึ้น 16,000 ตัน เม่ือเทียบกับ   

ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ลดลง 18,000 ตัน 

จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณขายลดลง ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณความตองการ

ของผูผลิตในประเทศจีนลดลง จากนโยบายควบคุมสินคาคงเหลือและมาตรการการเงิน

ที่เขมงวดตอเนื่อง รวมทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเร่ิมชะลอตัว  
 

สําหรับราคา PVC ในไตรมาสน้ี เฉล่ียอยูที่ $1,176 ตอตัน เพิ่มขึ้น $150 ตอตัน   

จากไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น $182 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากการหยุดผลิตของผูผลิตบางรายในประเทศญี่ปุนและไตหวัน โดยราคาของ 

EDC ในไตรมาสน้ีคงที่เฉล่ียอยูที่ $539 ตอตัน เพิ่มขึ้น $29 ตอตัน จากไตรมาสกอน 

และเพิ่มขึ้น $11 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนตางระหวางราคา 

PVC และ EDC/C2 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เฉล่ียอยูที่ $437 ตอตัน โดยเพิ่มขึ้น   

$144 ตอตัน จากไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น $127 ตอตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ 

ปกอน ในไตรมาสน้ีธุรกิจมีปริมาณขาย PVC เทากับ 159,000 ตัน ลดลง 26,000 ตัน   

จากไตรมาสกอน และลดลง 11,000 ตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

ปริมาณการผลิต VCM จากผูผลิตในตางประเทศไมเพียงพอ  
 

รายไดจากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส ในไตรมาสนี้ เทากับ 49,495 ลานบาท 

ใกลเคียงกับไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 30% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของโรงงานโอเลฟนสแหงที่ 2 โดยมี EBITDA เทากับ 

4,789 ลานบาท  คงที่ เ ม่ือเทียบกับไตรมาสกอน  แต เพิ่มขึ้น  15% เ ม่ือเทียบกับ   

ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากเงินปนผลรับจากบริษัทรวม ธุรกิจมีสวนแบงกําไรจาก

เงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 1,435 ลานบาท ลดลง 45% จากไตรมาสกอน เนื่องจาก 

Margin ของธุรกิจ PTA ลดลงเปนผลจากความตองการ Polyester ลดลง และจาก  

การที่ราคาใยฝายปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ธุรกิจมีกําไรสําหรับงวดเทากับ 2,499 ลานบาท 

ลดลง 48% จากไตรมาสกอน เนื่องจาก Margin ลดลงทั้งของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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เอสซีจี เปเปอร มีผลการ
ดําเนินงานทีม่ั่นคงอยาง
ตอเนื่อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554 
ปริมาณขายในประเทศ

ประกอบกับปริมาณการขายท่ีลดลง และมีขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือ เนื่องจาก

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑอยูในชวงขาลงโดยเฉพาะธุรกิจผลิต HDPE 
 

เอสซีจี เปเปอร 

ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภัณฑทั้งจากฐานการผลิตใน

ประเทศไทย ฟลิปปนส และเวียดนาม ใกลเคียงเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น 

8% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้น

ของธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคาอุปโภคบริโภค และจากปริมาณการขายใน

ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ในไตรมาสน้ีธุรกิจมีปริมาณการสงออกกระดาษบรรจุภัณฑคิดเปน 

16% ของปริมาณขายรวม  ขณะที่ในไตรมาสที่ 2 ป 2553 มีปริมาณการสงออกกระดาษ   

บรรจุภัณฑคิดเปน 17% ของปริมาณขายรวม โดยในไตรมาสน้ีราคาขายเฉล่ียของ

กระดาษบรรจุภัณฑเทากับ $520 ตอตัน เพิ่มขึ้น $5 ตอตัน จากไตรมาสกอน ขณะที่

ราคาเศษกระดาษเทากับ $270 ตอตัน ใกลเคียงกับไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณ

ความตองการของประเทศจีนลดลง ในขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในปลายไตรมาส 

เนื่องจากในอเมริกามีปริมาณการผลิตไมเพียงพอในชวงฤดูรอน 
 

สําหรับกระดาษพิมพเขียน ปริมาณขายในประเทศของไตรมาสนี้ ลดลง 5% จาก

ไตรมาสกอนตามฤดูกาล ในขณะท่ีเพิ่มขึ้น 5% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน   

ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการสงออกที่เพิ่มขึ้นและจากปริมาณการใชสินคาในชวง

เลือกต้ัง ปริมาณการสงออกกระดาษพิมพเขียนในไตรมาสนี้ คิดเปน 24% ของปริมาณ

ขายรวม ทั้งนี้ เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2553 ธุรกิจมีปริมาณการสงออก

กระดาษพิมพเขียนที่ 21% โดยราคาขายของกระดาษพิมพเขียนในไตรมาสนี้อยูที่ระดับ 

$970 ตอตัน เพิ่มขึ้น $55 ตอตัน จากไตรมาสกอน   สวนราคาเย่ือกระดาษใยยาวใน

ไตรมาสนี้เฉล่ียอยูที่ $920 ตอตัน เพิ่มขึ้น $50 ตอตัน จากไตรมาสกอน เนื่องจากใชเปน

สินคาทดแทนเย่ือกระดาษในอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศจีน ในขณะท่ีราคาเย่ือ

กระดาษใยส้ันเฉล่ียอยูที่ $770 ตอตัน เพิ่มขึ้น $30 ตอตัน จากไตรมาสกอน เนื่องจาก

ตนทุนคาขนสงสูงขึ้นและเร่ิมใชเคร่ืองจักรใหมในการดําเนินการผลิต  

 

ในไตรมาสนี้ เอสซีจี เปเปอร มีรายไดจากการขาย เทากับ 13,873 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

9% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้น 1% 

จากไตรมาสกอน จากราคาท่ีเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจมี EBITDA เทากับ 2,349 ลานบาท 

ลดลง 11% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลง 8% จากไตรมาสกอน 

เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงขึ้นและลดลงตามปจจัยฤดูกาล ธุรกิจมีกําไรสําหรับงวด 

เทากับ 1,007 ลานบาท ลดลง 14% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลง 4% 

จากไตรมาสกอน  
 

เอสซีจี ซิเมนต  

ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 นี้ ตลาดปูนซีเมนตในประเทศเทากับ 6.6 ลานตัน ลดลง 8% 

จากไตรมาสกอนเน่ืองจากปจจัยฤดูกาล และลดลง 3% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ 
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ลดลง 3% เมื่อเทียบกับ  
ชวงเดียวกนัของปกอน และ
ลดลง 8% จากไตรมาสกอน 
โดยราคาขายในประเทศอยู
ที่ 1,850-1,900 บาทตอตัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554 
รายไดจากการขายลดลง 
2% จากไตรมาสกอน       
แตเพิ่มขึ้น 10% จากชวง
เดียวกนัของปกอน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554
รายไดจากการขายใกลเคียง
กับไตรมาสกอน แตเติบโต 
16% เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกนัของปกอน 

ปกอน จากการชะลอตัวของโครงการกอสรางพื้นฐาน ในครึ่งปแรกของป 2554  

ปริมาณความตองการในประเทศเทากับ 13.8 ลานตัน เพิ่มขึ้น 1% เม่ือเทียบกับ   

ชวงเดียวกันของปกอน ในไตรมาสน้ีเอสซีจี ซิเมนต มีปริมาณขายปูนซีเมนตในประเทศ

เปนไปตามสภาวะตลาดโดยรวม โดยระดับราคาของปูนซีเมนตเทาในประเทศอยูที่ 

1,850-1,900 บาทตอตัน  
 

ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตในไตรมาสนี้ เทากับ 1.7 ลานตัน ลดลงเล็กนอย   

เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน แตใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปกอน โดยราคา FOB เฉล่ีย   

ในไตรมาสนี้อยูที่ระดับ $43.5 ตอตัน ใกลเคียงกับไตรมาสกอน  
 

ในไตรมาสนี้ รายไดจากการขายของเอสซีจี ซิเมนต เทากับ 13,659 ลานบาท ลดลง 

4% จากไตรมาสกอน เนื่องจากปริมาณขายลดลงตามฤดูกาล แตเพิ่มขึ้น 14% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนจากตลาดในประเทศ โดยธุรกิจมี EBITDA เทากับ 

3,386 ลานบาท ลดลง 10% จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 29% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ทั้งนี้ กําไรสําหรับงวดของธุรกิจในไตรมาสนี้เทากับ 1,990 ลานบาท 

ลดลง 11% จากไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 34% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 

เอสซีจี ผลิตภณัฑกอสราง  

ในไตรมาสที่ 2 ป 2554 ตลาดอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางในประเทศคอนขางซบเซา   

เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน เนื่องจากการชะลอความตองการของภาครัฐบาล เปนผล  

ทําใหเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง มีรายไดจากการขายเทากับ 8,554 ลานบาท ลดลง 

2% จากไตรมาสกอน ในขณะท่ีเพิ่มขึ้น 10% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากปริมาณความตองการของผลิตภัณฑกระเบ้ืองไฟเบอรซีเมนตในประเทศ

เพิ่มขึ้น รวมท้ังในไตรมาสนี้ไดมีการเขาซ้ือบริษัท KIA ซึ่งเปนผูผลิตเซรามิคในประเทศ

อินโดนีเซีย ธุรกิจมี EBITDA ในไตรมาสน้ี เทากับ 1,432 ลานบาท ใกลเคียงกับ 

ไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 4% หรือ 61 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

โดยธุรกิจมีกําไรสําหรับงวดในไตรมาสนี้ เทากับ 527 ลานบาท คงที่จากไตรมาสกอน 

และเพิ่มขึ้น 26% หรือ 108 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

 

เอสซีจี ดิสทรบิิวชั่น  

รายไดจากการขายของเอสซีจี  ดิสทริบิว ช่ัน  ในไตรมาสท่ี  2 ป  2554 เทา กับ   

28,182 ลานบาท ใกลเคียงกับไตรมาสกอน แตเพิ่มขึ้น 16% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน เปนผลมาจากโครงการกอสรางบานพักอาศัยและธุรกิจกอสราง ธุรกิจมี 

EBITDA ในไตรมาสน้ี เทากับ 381 ลานบาท ลดลง 32% จากไตรมาสกอน เนื่องจาก

ปจจัยฤดูกาลและคาใชจายท่ีเพิ่มสูงขึ้น ในขณะท่ีเพิ่มขึ้น 3% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน ธุรกิจมีกําไรสําหรับงวดเทากับ 248 ลานบาท ลดลง 43% จากไตรมาสกอน 

แตเพิ่มขึ้น 10% จากชวงเดียวกันของปกอน 
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ตาราง 2  :  ผลการดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ

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

รายไดจากการขาย 2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

งบการเงนิรวมเอสซีจี 93,876 21% 2% 186,354 28%
เอสซีจี เคมคิอลส 49,495 30% 2% 97,899 46%
เอสซีจี เปเปอร 13,873 9% 1% 27,573 9%
เอสซีจี ซิเมนต 13,659 14% -4% 27,900 12%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 8,554 10% -2% 17,244 9%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 28,182 16% -1% 56,748 16%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA 2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

งบการเงนิรวมเอสซีจี 14,161 15% 5% 27,680 19%
เอสซีจี เคมคิอลส 4,789 15% -3% 9,715 30%
เอสซีจี เปเปอร 2,349 -11% -8% 4,896 -3%
เอสซีจี ซิเมนต 3,386 29% -10% 7,141 21%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 1,432 4% 1% 2,847 1%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 381 3% -32% 942 15%
เอสซีจี การลงทุน 1,756 50% 396% 2,110 48%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA from Operations 2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

งบการเงนิรวมเอสซีจี 11,058 -2% -14% 23,879 10%
เอสซีจี เคมคิอลส 2,037 -41% -52% 6,265 1%
เอสซีจี เปเปอร 2,341 -11% -8% 4,888 -3%
เอสซีจี ซิเมนต 3,386 29% -10% 7,141 21%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 1,334 4% -6% 2,749 1%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 381 4% -32% 942 16%
เอสซีจี การลงทุน 1,512 49% 327% 1,866 48%

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
EBITDA Margins (%) 2554 2553 2554 2554 2553

งบการเงนิรวมเอสซีจี 12% 15% 14% 13% 15%
เอสซีจี เคมคิอลส 4% 9% 9% 6% 9%
เอสซีจี เปเปอร 17% 20% 19% 18% 20%
เอสซีจี ซิเมนต 25% 22% 26% 26% 24%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 16% 16% 16% 16% 17%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 1% 1% 2% 2% 2%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
กําไรสําหรับงวด 2554 Y-o-Y Q-o-Q 2554 Y-o-Y

งบการเงนิรวมเอสซีจี 7,496 3% -19% 16,703 18%
เอสซีจี เคมคิอลส 2,499 -19% -48% 7,287 19%
เอสซีจี เปเปอร 1,007 -14% -4% 2,061 -4%
เอสซีจี ซิเมนต 1,990 34% -11% 4,231 24%
เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 527 26% 1% 1,051 10%
เอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 248 10% -43% 685 26%
เอสซีจี การลงทุน 1,591 15% 155% 2,216 8%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

EBITDA Margins หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายไดจากการขาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
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หนี้สินสุทธิ เทากับ  
100,721  ลานบาท      
เพิ่มขึน้ 17,097 ลานบาท  
จากไตรมาสที่ 4 ป 2553 
 
 
 

รายจายลงทนุ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ขอมูลทางการเงิน 

เอสซีจีมีหนี้สินสุทธิ 100,721 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ี 4 ป 2553 เทากับ 

17,097 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจายชําระภาษีและจายเงินปนผลงวดสุดทาย

ประจําป 2553 รวม 19,700 ลานบาท อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอ EBITDA อยูที่ระดับ  

2.0 เทา ตนทุนทางการเงินในชวงครึ่งปแรกของป 2554 เทากับ 2,970 ลานบาท โดยมี

อัตราดอกเบี้ยเฉล่ียเทากับ 4.4% ณ ส้ินไตรมาส 
 

รายจายลงทุน (CAPEX) และเงินลงทุนสําหรับคร่ึงปแรกของป 2554 มีมูลคาการลงทุน

เทากับ 11,008 ลานบาท โดยในป 2553 มีมูลคาการลงทุน 18,378 ลานบาท ทั้งนี้  

จากสถานะการเงินที่แข็งแกรง เอสซีจีจึงยังคงดําเนินกลยุทธในการขยายการลงทุน   

ไปยังภูมิภาคอาเซียนไดตามเปาหมาย 
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ตาราง 3  :  ขอมูลหน้ีสินสุทธิของเอสซีจี

(ลานบาท) ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 2
2554 2554 2553 2553

เงินกูระยะส้ัน 20,520 11,344 8,865 9,851

ตางประเทศ 825 957 1,173 1,294

บาท 19,695 10,387 7,692 8,557

% ของเงินกูรวม 13% 7% 6% 6%

เงินกูระยะยาว 138,430 144,053 144,586 147,395

ตางประเทศ 15,135 14,872 15,005 16,185

บาท 123,295 129,181 129,581 131,210

% ของเงินกูรวม 87% 93% 94% 94%

เงินกูรวม 158,950 155,397 153,451 157,246

เงินสดและเงินสดภายใตการบรหิาร 58,229 73,280 69,827 27,748

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8,946 50,861 63,827 24,254

เงินลงทุนช่ัวคราว 9,433 8,099 6,000 3,494

เงินลงทุนเผื่อขาย 39,850 14,320 - -

หน้ีสินสุทธิ 100,721 82,117 83,624 129,498

อัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 2

2554 2554 2553 2553

อตัราสวน EBITDA ตอสินทรัพย (%) 14% 14% 13% 14%

อตัราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.1 1.4 1.7 1.4

อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.5 0.9 1.1 0.8

อตัราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 9.3 8.7 9.8 11.8

อตัราสวนหน้ีสินสุทธิตอ EBITDA  (เทา) 2.0 1.6 1.8 2.9

อตัราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 0.6 0.5 0.5 0.9

อตัราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.3 1.4 1.3 1.4

อตัราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (%) 25% 28% 31% 26%

หมายเหตุ : หนีสิ้นสุทธิ =   หนีสิ้น (ทีม่ีภาระดอกเบ้ีย) หกัเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร

EBITDA =   กําไรกอนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

     รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพย =   Annualized EBITDA หารสินทรัพยรวม

อัตราสวนสภาพคลอง =   สินทรัพยหมุนเวยีนหารหนีส้ินหมุนเวยีน

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว =   เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดบวกเงินลงทนุช่ัวคราวและลูกหนีก้ารคา

     หารหนีส้ินหมุนเวยีน

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย =   EBITDA หารดอกเบ้ียจาย

อัตราสวนหนีส้ินสุทธิตอ EBITDA =   หนีสิ้นสุทธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราสวนหนีส้ินสุทธิตอสวนของผูถือหุน =   หนีสิ้นสุทธิหารสวนของผูถือหุน

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน =   หนีสิ้นรวมหารสวนของผูถือหุน

อัตราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารสวนของผูถือหุนสวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญเฉลี่ย
 

 

 



  

                                                                                                   หนา  9                                                   

ตาราง 4  :  รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี

(ลานบาท) มิถนุายน มิถนุายน ธันวาคม
2554 2553 2553

สินทรพัยรวม 373,213 332,460 359,219

สินทรัพยหมุนเวยีน

เงินสด รายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว 18,379 27,748 69,827

ลูกหน้ีการคา 34,657 27,759 25,408

สินคาคงเหลือ 43,795 36,888 36,544

เงินลงทุนระยะยาว 94,500 65,272 54,443

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ 152,550 151,913 150,067

หน้ีสินรวม 210,783 192,861 199,649

เจาหน้ีการคา 27,721 18,781 22,969

เงินกูรวม 158,950 157,246 153,451

สวนของผูถอืหุนรวม 162,430 139,599 159,570

สวนของผูถือหุนบริษทัใหญ 137,883 112,376 133,117

สวนไดเสียท่ีไมมีอาํนาจควบคมุ 24,547 27,223 26,453
 


