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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

ผลการดําเนนิงานไตรมาสที่ 4 ป 2551 และสาํหรบัป 2551 
 
 
 
 
ขาดทุนจากมูลคาสินคา
คงเหลือ (Stock Loss)
ประมาณ 5,000 ลานบาท 
ทําใหในไตรมาสที ่4 ป 2551 
SCG   มีขาดทุนสุทธิ เทากับ 
3,480 ลานบาท  
ทั้งป 2551 SCG มีกําไรสทุธิ 
เทากับ 16,771 ลานบาท 
ลดลง 45% จากปกอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพรวมธรุกจิ  

ไตรมาสท่ี 4 ป 2551 เครือซิเมนตไทย (SCG) มีขาดทุนสุทธิ เทากับ 3,480 ลานบาท 
สาเหตุหลักจากขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือ (Stock Loss) ประมาณ 5,000 ลาน
บาท โดยสวนใหญมาจากธุรกิจเคมีภัณฑ  หากไมมีขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือ
ดังกลาว SCG จะมีกําไรในไตรมาสนี้ 
 

สําหรับขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือ เปนผลของวิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว ทําใหราคาสินคาปรับตัวลดลงอยางมาก จากความตองการที่ลดลง อีกทั้ง
ผูผลิตเรงระบายสินคาคงเหลือทําใหราคายิ่งลดลงอยางรวดเร็ว จะเห็นไดจากวัตถุดิบ
หลักและสินคาของ SCG ไมวาจะเปน Naphtha, Ethylene, Propylene, Polyolefins 
เศษกระดาษ และเย่ือกระดาษ ตางไดรับผลกระทบจากราคาตลาดท่ีมีการปรับตัวลดลง
อยางมาก ในไตรมาสนี้ SCG ไดมีการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนราคาตลาดและ
ไดรับรูผลขาดทุนนี้ในงบการเงิน ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี แมวา SCG ไดมี
มาตรการลดปริมาณสินคาคงเหลือ แตก็ยังมีขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือประมาณ 
5,000 ลานบาท  
 

อนึ่งในไตรมาสที่ 4 ป 2551 SCG มียอดขายสุทธิ 55,062 ลานบาท ลดลง 21% จาก
ชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลของราคาขายผลิตภัณฑและปริมาณขายที่ลดลง จาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง EBITDA ในไตรมาสนี้ เทากับ 1,914 ลานบาท ลดลง 
83% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลกระทบของขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือ
และปริมาณขายที่ลดลงของทุกกลุมธุรกิจ 
 

เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน SCG มีกําไรสุทธิ ลดลง 9,420 ลานบาท  ซึ่งเปนผลจาก   
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือและปริมาณขายที่ลดลง โดย SCG มี EBITDA ใน
ไตรมาสน้ี ลดลง 84% จากไตรมาสกอน ในขณะท่ียอดขายสุทธิลดลง 31% จาก
ไตรมาสกอน 
 

สําหรับทั้งป 2551 SCG มีกําไรสุทธิ 16,771 ลานบาท ลดลง 45% จากปกอน โดยเปน
ผลจากขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือประมาณ 5,000 ลานบาท ประกอบกับใน   
ป 2550 SCG มีกําไรสุทธิภาษีที่ไมเกิดขึ้นเปนประจําจากการขายเงินลงทุนจํานวน
ประมาณ 4,500 ลานบาท  โดย SCG มี EBITDA เทากับ 38,783 ลานบาท ลดลง 22% 
จากปกอน อยางไรก็ตามยอดขายสุทธิเทากับ 293,230 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10% จากป
กอน     
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สรางความม่ันคง 
ทางการเงินตลอดจน 
เพิ่มประสิทธภิาพในการ
แขงขัน 

ในป 2551 SCG มีสวนไดเสียในกําไรของบริษัทรวม (Equity Income) เทากับ 4,669  
ลานบาท ลดลง 43% จากปกอน และมีรายไดเงินปนผลรับจากบริษัทรวมและบริษัทอื่น
ทั้งหมดในป 2551 เทากับ 6,020 ลานบาท ลดลง 35% จากปกอน  
 

มาตรการในการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ 
 

จากปจจัยวิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจโลกที่รุนแรง SCG ไดกําหนดมาตรการต้ังแต
ไตรมาสที่ 3 ป 2551 เพื่อเสริมสรางความม่ันคงทางการเงิน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแขงขัน จากมาตรการดังกลาวสงผลใหสถานะทางการเงินและการดําเนินงาน
ของ SCG ณ ส้ินป 2551 เปนดังนี้     

- ณ ส้ินป 2551 SCG มีเงินสดในมือเทากับ 26,714 ลานบาท เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสกอนที่มีเงินสดในมือเทากับ 6,515 ลานบาท     

- ในไตรมาสที่ 4 ป 2551 SCG สามารถลดสินคาคงเหลือลง 14,164 ลานบาท 
หรือลดลง 32 % จากไตรมาสกอน  

- SCG มียอดขายสินคาและบริการที่มูลคาเพิ่ม (High value product and 
services– HVA) ในป 2551 คิดเปน 19% ของยอดขายสุทธิ เปรียบเทียบกับ
ปกอนที่ยอดขายของ HVA เทากับ 17% ของยอดขายสุทธิ  

- SCG ขยายฐานตลาดในตางประเทศ โดยอาศัยสาขาในตางประเทศซ่ึงมีอยู
31 แหง ตลอดจนเครือขายดานการสงออกที่มีกวา 100 ประเทศ  

นอกจากน้ีในไตรมาสนี้ SCG มีหนี้สินสุทธิลดลงประมาณ 2,800 ลานบาท จาก
ไตรมาสกอน และ SCG ไดชะลอการลงทุนในโครงการใหมที่ไมเรงดวนท้ังหมด   
โดยกลยุทธหลักของ SCG สรุปไดดังนี้ 

1. บริหารสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใหเกิดความม่ันคงทางการเงิน 
2. พัฒนาสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่อง (HVA) 
3. ควบคุมการผลิตใหมีประสิทธิภาพและลดตนทุนดานตางๆ 
4. เสริมสรางความแข็งแกรงและขยายฐานตลาดตางประเทศ 
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ตาราง 1  :  ผลการดําเนินงานรวม

(ลานบาท) ไตรมาส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค. - ธ.ค. % เปล่ียนแปลง
2551 Y-o-Y Q-o-Q 2551 Y-o-Y

ยอดขายสุทธิ 55,062 -20.9% -30.6% 293,230 9.5%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,480) n/a n/a 16,771 -44.7%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนรายการที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา (3,522) n/a n/a 16,479 -36.2%
EBITDA 1,914 -83.4% -83.9% 38,783 -22.4%
EBITDA from Operations 1,379 -85.3% -87.2% 34,206 -20.9%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) (2.9) n/a n/a 14.0 -44.7%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนรายการที่ไมเกิดขึ้นเปนประจําตอหุน (บาท) (2.9) n/a n/a 13.7 -36.2%

สรุปการจายเงนิปนผล คร่ึงปแรก 2551 คร่ึงปหลัง 2551 ป 2551
2551 2551

เงนิปนผล (บาท/หุน) 5.5 2.0 7.5
เงนิปนผล / กําไรสุทธิ 46% 98% 54%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคา  และคาตัดจําหนาย

โดยรวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคา  และคาตัดจําหนาย
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ธุรกิจเคมีภณัฑ 
ไดรับผลกระทบของ 
ขาดทุนจากมูลคาสินคา
คงเหลือ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ขอมูลสรุปของกลุมธุรกจิหลัก 

ธุรกิจเคมีภัณฑ (SCG Chemicals) 

ผลจากการลดลงอยางรวดเร็วของราคาสินคาและวัตถุดิบ ทําใหในไตรมาสที่ 4 ป 2551 
SCG ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือประมาณ 5,000 ลานบาท สวนใหญจากธุรกิจ
เคมีภัณฑ โดยในไตรมาสนี้ราคา Naphtha เฉล่ียอยูที่ระดับ $373 ตอตัน ลดลง $642 
ตอตัน จากไตรมาสกอน และลดลง $445 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน เปนผล
จากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคา Ethylene เฉล่ียอยูที่ระดับ $543 ตอ
ตัน ลดลง $837 ตอตัน จากไตรมาสกอน และลดลง $613 ตอตัน จากชวงเดียวกันของ
ปกอน สวนราคา Propylene เฉล่ียอยูที่ระดับ $626 ตอตัน ลดลง $945 ตอตัน จาก
ไตรมาสกอน และลดลง $538 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน  
 

สําหรับในไตรมาสนี้ ราคา HDPE  เฉล่ียอยูที่ระดับ $910 ตอตัน ลดลง $799 ตอตัน 
จากไตรมาสกอน และลดลง $552 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่ราคา PP 
เฉล่ียอยูที่ระดับราคา $838 ตอตัน ลดลง $970 ตอตัน จากไตรมาสกอน และลดลง 
$567  ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณความตองการใน
ตลาดโลกลดลงมากและผูผลิตมีปริมาณสินคาคงเหลือโดยรวมท่ีคอนขางสูง สงผลให
สวนตางราคาระหวาง HDPE และ Naphtha (GAP) ในไตรมาสนี้เฉล่ียอยูที่ระดับ $537 
ตอตัน ลดลง $157 ตอตัน จากไตรมาสกอน และลดลง $107 ตอตัน จากชวงเดียวกัน
ของปกอน ขณะที่สวนตางราคาระหวาง PP และ Naphtha (GAP) ในไตรมาสนี้เฉล่ีย
อยูที่ระดับ $465 ตอตัน ลดลง $328 ตอตัน จากไตรมาสกอน และลดลง $122 ตอตัน 
จากชวงเดียวกันของปกอน 
 

สําหรับราคา PVC ในไตรมาสนี้ โดยเฉล่ียอยูที่ระดับ $753 ตอตัน ลดลง $501 ตอตัน 
จากไตรมาสกอน และลดลง $247 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เปนผลจาก 
ปริมาณความตองการในตลาดที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดย Margin 
ของ PVC ในไตรมาสน้ี เฉล่ียอยูที่ระดับ $441 ตอตัน ลดลง $84 ตอตัน จากไตรมาส
กอน แตเพิ่มขึ้น $69 ตอตัน จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากราคาวัตถุดิบที่
ลดลงจากอุปทานสวนเกินของ EDC 
 

ยอดขายสุทธิของธุรกิจเคมีภัณฑในไตรมาสนี้ เทากับ 21,235 ลานบาท ลดลง 46% 
จากไตรมาสกอน และลดลง 40% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากราคาขาย
ผลิตภัณฑที่ลดลง โดยธุรกิจฯมีปริมาณขาย Polyolefins ในไตรมาสนี้ เทากับ 254,400 
ตัน เพิ่มขึ้น 8,600 ตัน จากไตรมาสกอน ซึ่งเปนผลจากการท่ีธุรกิจฯเรงผลักดันการขาย
แตลดลง 35,600 ตัน จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ   
ตัวลง โดยในไตรมาสนี้ ธุรกิจฯ มี EBITDA เทากับ -2,480 ลานบาท ซึ่งเปนผลจาก
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือและ Margin ของผลิตภัณฑที่ลดลง รวมทั้งมีรายได 
เงินปนผลรับจากบริษัทรวมลดลง ในขณะที่ธุรกิจฯมีขาดทุนสุทธิเทากับ 4,359   
ลานบาท ลดลง 7,363 ลานบาท จากไตรมาสกอน และลดลง 7,798 ลานบาท จากชวง
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ธุรกิจกระดาษ 
ไดรับผลกระทบจากปริมาณ
ขายทีล่ดลงและขาดทุนจาก
มูลคาสินคาคงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดียวกันของปกอน สาเหตุหลักจากผลขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือและขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งบริษัทรวมเหลานั้นมีขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือ  ดวย
เชนกัน โดยธุรกิจ PTA มีขาดทุนในไตรมาสนี้ประมาณ 900 ลานบาท ตามสัดสวนของ 
SCG 
 

ทั้งป 2551 ยอดขายสุทธิของธุรกิจเคมีภัณฑเทากับ 136,527 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5% 
จากปกอน ซึ่งเปนผลจากราคาขายผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ทั้งปธุรกิจฯ มี 
EBITDA เทากับ 12,598 ลานบาท ลดลง 44% จากปกอน ทั้งนี้เปนผลกระทบของ
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือในไตรมาสนี้ และเงินปนผลรับจากบริษัทรวมที่ลดลง 
โดยธุรกิจฯมีกําไรสุทธิ ในปนี้ เทากับ 6,136 ลานบาท ลดลง 64% เม่ือเทียบกับปกอน 
เนื่องจาก Margin ที่ลดลง และสวนไดเสียในกําไรของบริษัทรวมที่ลดลง ประกอบกับใน
ป 2550 ที่ผานมาธุรกิจฯมีกําไรสุทธิภาษีที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา จากการขายเงินลงทุน
ใน ATC จํานวนประมาณ 3,150 ลานบาท   
 

ธุรกิจกระดาษ (SCG Paper) 

ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภัณฑในไตรมาสที่ 4 ป 2551 ลดลง 17% จากไตรมาส
กอน เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อีกทั้งการลด   
การใชจายของผูบริโภคภายในประเทศและปริมาณการสงออกลดลง โดยราคาขาย
เฉล่ียของกระดาษบรรจุภัณฑในไตรมาสนี้ อยูที่ระดับ $430 ตอตัน ลดลง $60 ตอตัน 
จากไตรมาสกอน ในขณะที่ราคาเศษกระดาษโดยเฉล่ียอยูที่ระดับ $120 ตอตัน ลดลง 
$110 ตอตัน จากไตรมาสกอน จากความตองการที่ลดลงในประเทศจีน   

 

สําหรับปริมาณขายของกระดาษพิมพเขียนในไตรมาสที่ 4 ป 2551 เพิ่มขึ้น 3% จากชวง
เดียวกันของปกอน ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานท่ีขอนแกน แตลดลง 12%   
จากไตรมาสกอน ซึ่งเปนผลจากปริมาณความตองการท่ีลดลง โดยราคาขายของ
กระดาษพิมพเขียนในไตรมาสนี้ อยูที่ระดับ $880 ตอตัน ลดลง $110 ตอตัน จาก
ไตรมาสกอน  ในขณะท่ีราคาเย่ือกระดาษใยยาวอยูที่ระดับ $655 ตอตัน ลดลง $85 ตอ
ตัน จากไตรมาสกอน  สวนราคาเย่ือกระดาษใยส้ัน ลดลง $140 ตอตัน จากไตรมาสกอน
มาอยูที่ระดับ $630 ตอตัน  

 

ในไตรมาสนี้ธุรกิจกระดาษมียอดขายสุทธิ เทากับ 10,486 ลานบาท ลดลง 15% จาก
ไตรมาสกอน และลดลง 6% จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปริมาณขายของ
กระดาษบรรจุภัณฑลดลง โดยธุรกิจฯ มี EBITDA เทากับ 748 ลานบาท ลดลง 59% 
จากชวงเดียวกันของปกอน จากปริมาณขายที่ลดลงและขาดทุนจากมูลคาสินคา
คงเหลือ โดยในไตรมาสนี้ธุรกิจฯ ขาดทุนสุทธิ เทากับ 389 ลานบาท  
 

ในป 2551 ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภัณฑลดลง 7% จากปกอน โดยธุรกิจฯมี
ปริมาณการสงออกกระดาษบรรจุภัณฑคิดเปน 25% ของปริมาณขายรวม ในขณะท่ี
ปริมาณขายของกระดาษพิมพเขียนเพิ่มขึ้น 10% จากปกอน ซึ่งเปนผลจากการสงออก
ที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณการสงออกกระดาษพิมพเขียนคิดเปน 22% ของปริมาณขายรวม 
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ในป 2551 ปริมาณ 
ความตองการปูนซีเมนต
ภายในประเทศโดยรวม 
ลดลง 6%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทั้งป 2551 ยอดขายสุทธิของธุรกิจกระดาษเทากับ 47,110 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7%   
เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผลจากราคาขายผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงขึ้นในชวงครึ่งปแรก และ
ปริมาณขายของกระดาษพิมพเขียนที่เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีทั้งปธุรกิจฯ มี EBITDA เทากับ 
6,660 ลานบาท ลดลง 16% จากปกอน เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นและ   
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือ โดยกําไรสุทธิของธุรกิจฯเทากับ 1,658 ลานบาท 
ลดลง 30% จากปกอน 
 
 

ธุรกิจซิเมนต (SCG Cement) 

ในไตรมาสที่ 4 ป 2551 ปริมาณความตองการปูนซีเมนตเทาในประเทศโดยรวม เทากับ 
5.4 ลานตัน ลดลง 14% จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง และลดลง 4.2% จากไตรมาสกอน จาก
ปริมาณความตองการที่ลดลงตามฤดูกาล โดยธุรกิจฯมีปริมาณขายปูนซีเมนตเทาในป 
2551 เทากับ 24 ลานตัน ลดลง 6%  จากปกอน  และในปนี้ปริมาณขายปูนซีเมนตเทา
ในประเทศลดลงไปในทิศทางที่ใกลเคียงกับตลาดโดยรวม  
 

สําหรับภาคการสงออก ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเทาในไตรมาสที่ 4 ป 2551 
เทากับ 1.8 ลานตัน ลดลง 0.2 ลานตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนและลดลง 
0.5 ลานตัน จากไตรมาสกอน  โดยราคา FOB เฉล่ียในไตรมาสนี้ อยูที่ระดับ $41.6 ตอ
ตัน เพิ่มขึ้น $0.7 ตอตันจากไตรมาสกอน ตามราคาสงออกในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น เปน
ผลใหยอดขายสงออกปูนซีเมนตในป 2551 เทากับ 8.2 ลานตัน ใกลเคียงกับปกอน 
หนานี้  
 

ไตรมาสที่ 4 ป 2551 ยอดขายสุทธิของธุรกิจซิเมนตเทากับ 12,244 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
10% จากชวงเดียวกันของปกอน แตลดลง 6% จากไตรมาสกอน ซึ่งเปนผลจากปริมาณ
การขายในประเทศและสงออกที่ลดลง โดยธุรกิจฯมี EBITDA เพิ่มขึ้น 6% จากชวง
เดียวกันของปกอน แตลดลง 25% จากไตรมาสกอน จากปริมาณการขายในประเทศ
และสงออกที่ลดลง  กําไรสุทธิของธุรกิจฯในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 10% จากชวงเดียวกัน
ของปกอน แตลดลง 31% จากไตรมาสกอน  

 

 

ทั้งป 2551 ยอดขายสุทธิของธุรกิจซิเมนตเทากับ 49,999 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13%   
เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผลจากราคาสงออก ในขณะท่ีทั้งปธุรกิจฯ มี EBITDA เทากับ 
11,272 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11% จากปกอน เนื่องจากการประหยัดตนทุนพลังงานจาก
โครงการ Waste Heat Generators ระยะท่ี 1 โดยกําไรสุทธิของธุรกิจฯเทากับ 6,006 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปกอน 
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ในไตรมาสท่ี 4 ป 2551 
ความตองการของสนิคา
วัสดุกอสรางลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในไตรมาสท่ี 4 ป 2551
กิจกรรมการคาของธุรกิจฯ
ลดลง 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑกอสราง (SCG Building Materials) 

จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและตลาดท่ีอยูอาศัยชะลอตัว สงผลใหในไตรมาสที่ 4   
ป 2551 ความตองการของสินคาวัสดุกอสรางในตลาดลดลง 10%-20% เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน และคาดการณวาความตองการสินคาวัสดุกอสรางมีแนวโนม
ลดลงตอเนื่องในคร่ึงปแรกของป 2552 โดยในไตรมาสที่ 4 ป 2551 ยอดขายสุทธิของ
ธุรกิจผลิตภัณฑกอสรางเทากับ 5,335 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4% จากชวงเดียวกันของ   
ปกอน จากยอดขายที่เพิ่มมาจากบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จํากัด 
(มหาชน) (TGCI) ธุรกิจฯ มี EBITDA ในไตรมาสน้ีเทากับ 676 ลานบาท ลดลง 8 % 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมีขาดทุนสุทธิ เทากับ 80 ลานบาท  
 

ทั้งป 2551 ยอดขายสุทธิของธุรกิจผลิตภัณฑกอสรางเทากับ 23,351 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
10% เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผลจากยอดขายของ TGCI ในขณะท่ีทั้งปธุรกิจฯ มี 
EBITDA เทากับ 4,085 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปกอน กําไรสุทธิของธุรกิจฯเทากับ 
778 ลานบาท ลดลง 18% จากปกอน เนื่องจากตนทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นในชวง 9 เดือน
ของป 2551  
 

ธุรกิจจัดจําหนาย (SCG Distribution) 

ยอดขายสุทธิของธุรกิจจัดจําหนายในไตรมาสที่ 4 ป 2551 เทากับ 20,670 ลานบาท 
ลดลง 4% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากปริมาณและราคาของการคา
ระหวางประเทศท่ีลดลง สงผลใหธุรกิจฯ มี EBITDA เทากับ 14 ลานบาท ลดลง 96% 
จากชวงเดียวกันของปกอน จากขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือ ธุรกิจฯ มีขาดทุนสุทธิ
ในไตรมาสนี้ เทากับ 29 ลานบาท  
 

ทั้งป 2551 ยอดขายสุทธิของธุรกิจจัดจําหนายเทากับ 102,672 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19%   
เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผลจากกิจกรรมการคาที่เพิ่มสูงขึ้นในชวง 9 เดือนของป 
2551 ในขณะที่ทั้งปธุรกิจฯ มี EBITDA เทากับ 1,739 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10% จากป
กอน และมีกําไรสุทธิเทากับ 1,211 ลานบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปกอน 
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ตาราง 2  :  ผลการดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ

(ลานบาท)
ไตรมาส 4 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค. - ธ.ค. % เปลี่ยนแปลง

ยอดขาย 2551 Y-o-Y Q-o-Q 2551 Y-o-Y
งบการเงินรวม 55,062 -20.9% -30.6% 293,230 9.5%

เคมีภณัฑ 21,235 -39.7% -45.5% 136,527 4.8%

กระดาษ 10,486 -6.4% -15.4% 47,110 7.3%

ซิเมนต 12,244 10.4% -5.5% 49,999 13.4%

ผลติภณัฑกอสราง 5,335 3.9% -9.8% 23,351 9.7%

จัดจําหนาย 20,670 -4.4% -21.8% 102,672 18.8%

การลงทุน 138 133.9% 165.4% 401 144.5%

ไตรมาส 4 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค. - ธ.ค. % เปลี่ยนแปลง
EBITDA 2551 Y-o-Y Q-o-Q 2551 Y-o-Y
งบการเงินรวม 1,914 -83.4% -83.9% 38,783 -22.4%

เคมีภณัฑ (2,480) n/a n/a 12,598 -44.3%

กระดาษ 748 -59.0% -63.2% 6,660 -16.2%

ซิเมนต 2,309 6.4% -24.9% 11,272 10.5%

ผลติภณัฑกอสราง 676 -8.3% -44.2% 4,085 4.0%

จัดจําหนาย 14 -96.3% -97.5% 1,739 10.3%

การลงทุน 513 -60.3% 147.8% 2,717 -38.2%

ไตรมาส 4 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค. - ธ.ค. % เปลี่ยนแปลง
EBITDA from Operations 2551 Y-o-Y Q-o-Q 2551 Y-o-Y
งบการเงินรวม 1,379 -85.3% -87.2% 34,206 -20.9%

เคมีภณัฑ (2,864) n/a n/a 9,078 -48.1%

กระดาษ 748 -59.0% -63.2% 6,651 -16.2%

ซิเมนต 2,309 6.4% -24.9% 11,272 10.5%

ผลติภณัฑกอสราง 676 -8.3% -34.8% 3,785 9.6%

จัดจําหนาย 13 -96.5% -97.7% 1,733 11.2%

การลงทุน 419 -65.4% 102.4% 2,066 -36.9%

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.
EBITDA MARGINS (%) 2551 2550 2551 2551 2550
งบการเงินรวม 2.5% 13.4% 13.6% 11.7% 16.2%

เคมีภณัฑ -13.5% 9.4% 10.2% 6.6% 13.4%

กระดาษ 7.1% 16.3% 16.4% 14.1% 18.1%

ซิเมนต 18.9% 19.6% 23.7% 22.5% 23.1%

ผลติภณัฑกอสราง 12.7% 14.3% 17.5% 16.2% 16.2%

จัดจําหนาย 0.1% 1.7% 2.1% 1.7% 1.8%

ไตรมาส 4 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค. - ธ.ค. % เปลี่ยนแปลง
NET PROFIT (LOSS) 2551 Y-o-Y Q-o-Q 2551 Y-o-Y
งบการเงินรวม (3,480) n/a n/a 16,771 -44.7%

เคมีภณัฑ (4,359) n/a n/a 6,136 -63.9%

กระดาษ (389) n/a n/a 1,658 -29.5%

ซิเมนต 1,148 9.8% -31.3% 6,006 9.9%

ผลติภณัฑกอสราง (80) n/a n/a 778 -18.1%

จัดจําหนาย (29) n/a n/a 1,211 29.0%

การลงทุน 651 -49.6% 46.3% 3,109 -47.6%

EBITDA หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  และคาตัดจําหนาย รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม
EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา  และคาตัดจําหนาย
EBITDA MARGIN  หมายถึง  EBITDA  ท่ีไมรวมเงินปนผลรับ หารดวย ยอดขายสุทธิ

หมายเหตุ :
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หนี้สินสุทธิ เทากับ 120,521  
ลานบาท ลดลง 2,800    
ลานบาท จากไตรมาสท่ี 3  
ป 2551 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายจายลงทนุ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สําหรบัป 2551  
SCG จะจายเงินปนผล
ทั้งสิ้น 7.5 บาทตอหุน 
 
 

ขอมูลทางการเงิน 

สถานะหน้ีสินสุทธิของ SCG ในไตรมาสนี้ เทากับ 120,521 ลานบาท ลดลง 2,800 
ลานบาท จากไตรมาสกอน โดยอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA ของ SCG อยูที่ระดับ 
3.1 เทา  
 

ทั้งนี้หนี้สินสุทธิของ SCG จํานวน 120,521 ลานบาท ไดรวมหนี้สินของโครงการลงทุน 
ที่อยูในระหวางการกอสรางหลายโครงการ ประมาณ 29,100 ลานบาท ดังนั้นหาก   
ไมรวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางดังกลาว หนี้สินสุทธิของ 
SCG จะลดลงอยูที่ประมาณ 91,400 ลานบาท และอัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอ EBITDA 
อยูที่ระดับ 2.4 เทา  
 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินใน ป 2551 เทากับ 6,089 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับป 2550 ซึ่งเทากับ 5,273 ลานบาท โดย SCG มีตนทุนทางการเงินเฉล่ียของป 2551 
เทากับ 5.1%  
 

รายจายลงทุน (CAPEX) และเงินลงทุนของ SCG สําหรับป 2551 มีมูลคาการลงทุน
เทากับ 42,263 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15,103 ลานบาท จากปกอน โดยในป 2552 SCG 
คาดวาจะมีรายจายลงทุนสําหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติแลวคิดเปนมูลคาประมาณ 
35,000 – 40,000 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยรายจายลงทุน 35,000 ลานบาท ของ   
โครงการ Naphtha Cracker แหงที่ 2 ของธุรกิจเคมีภัณฑ  โครงการ Waste Heat 
Generators ของธุรกิจซิเมนต  และโครงการโรงงานกระดาษบรรจุภัณฑที่เวียดนามของ
ธุรกิจกระดาษ สวนรายจายลงทุนอีกประมาณ 5,000 ลานบาท เปนรายจายลงทุนใน
โครงการลงทุนอื่นๆตลอดจนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 

ในเดือนสิงหาคม 2551 SCG ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว (สําหรับผลการ
ดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2551) จํานวน 5.5 บาทตอหุน  คิดเปนจํานวนเงิน 6,600 
ลานบาท และ คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน  ในวันที่ 
25 มีนาคม 2552 เพื่ออนุมัติจายเงินปนผลอีก (สําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปหลังของ
ป 2551) ในอัตราหุนละ 2.0 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 2,400 ลานบาท โดยวันกําหนด
รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record date)  คือ วันที่  7 เมษายน 2552  และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่  22 เมษายน 2552  ดังนั้น จากผลการดําเนินงานท้ังป 2551   
SCG จะจายเงินปนผลรวมจํานวน 7.5 บาทตอหุน  คิดเปนจํานวนเงิน 9,000 ลานบาท 
โดยคิดเปน 54% ของกําไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราท่ี
สูงกวา 50% ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม เนื่องจากเห็นวาในไตรมาสที่ 4/2551  
ผลขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือเปนเหตุการณที่ไมปกติและเปนเหตุการณที่บริษัท
ไมสามารถควบคุมได อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทยังดํารงนโยบายการจายเงินปนผล
ในชวงอัตรารอยละ 40 ถึง 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม 
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ตาราง 3  :  ขอมูลหนี้สินสุทธิ

(ลานบาท) ไตรมาส 4 ไตรมาส 3
2551 2551

เงินกูระยะสั้น 9,935 12,368

ตางประเทศ 637 517

บาท 9,298 11,851

% ของเงินกูรวม 7% 10%

เงินกูระยะยาว 137,300 117,468

ตางประเทศ 13,804 2,690

บาท 123,496 114,778

% ของเงินกูรวม 93% 90%

เงินกูรวม 147,235 129,836

หนี้สินสุทธิ 120,521 123,321

อัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 4 ไตรมาส 3
2551 2551

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพย (%) 13.6% 16.9%

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.3 1.2

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.7 0.5

อัตราสวนหน้ีสินสุทธิ ตอ EBITDA  (เทา) 3.1 2.6

อัตราสวนหน้ีสินสุทธิ ตอ EBITDA (ไมรวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่อยูระหวางการกอสราง) 2.4 2.0

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 6.3 9.0

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.6 1.4

อัตราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (%) 19.3% 30.5%

หน้ีสินสุทธิ =   หนี้สิน(ที่มีดอกเบี้ย) หักเงนิสดในมือและเงนิลงทุนระยะส้ัน 

อตัราสวน EBITDA ตอ สินทรัพย =   Annualized EBITDA หาร สินทรัพยรวม

อตัราสวนสภาพคลอง =   สินทรัพยหมุนเวียน หาร หนี้สินหมุนเวียน

อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว =   เงนิสดและเงนิฝากธนาคารบวกเงนิลงทุนระยะส้ันและลูกหน้ีการคา

     หาร หนี้สินหมุนเวียน

อตัราสวน หน้ีสินสุทธิ ตอ EBITDA =   หนี้สินสุทธิ หาร Annualized EBITDA 

อตัราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย =   EBITDA  หาร ดอกเบ้ียจาย

EBITDA =    กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคา  และคาตัดจําหนาย รวมเงนิปนผลรับจากบริษัทรวม

อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน =   หนี้สินรวม หาร สวนของผูถือหุนและผูถือหุนสวนนอย

อตัราสวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน =   Annualized กําไรสุทธิ  หาร สวนของผูถือหุนเฉล่ีย

     (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย)

หมายเหตุ :

 


