บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2563 และช่ วงครึ่งปี แรกของปี 2563
ภำพรวมธุรกิจ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
เอสซีจีมีกาไรสาหรับงวด
เท่ ากับ 9,384 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาส
ก่ อน จากผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจเคมิคอลส์ ท่ดี ีข้นึ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เอสซีจีมีกาไรสาหรับงวด เท่ากับ 9,384 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 35% จาก
ไตรมาสก่อน จากผลการดาเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ที่ดีขึ ้น เอสซีจีมี EBITDA from
Operations เท่ ากั บ 17,774 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ 17% จากไตรมาสก่ อ น และ EBITDA
เท่ากับ 21,964 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 42% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็ นช่วงที่มีเงินปั น
ผลรับจากบริ ษัทร่ วม ขณะที่มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 96,010 ล้ านบาท ลดลง 9%
จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายได้ ของธุรกิจหลักลดลง
เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ก าไรส าหรั บ งวดเพิ่ ม ขึ น้ 33% จากผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจหลักที่ดีขึ ้น จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการ
การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เอสซีจีมี EBITDA from Operations และ EBITDA
เพิ่มขึ ้น 23% และ 11% ตามลาดับ ขณะที่รายได้ จากการขายลดลง 12% สาเหตุหลัก
จากราคาขายของสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ลดลง
ผลการดาเนินงานครึ่ งปี แรกของปี 2563 เอสซีจีมี กาไรสาหรับงวด 16,355 ล้ านบาท
ลดลง 13% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ ลดลง
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมี EBITDA เท่ากับ 37,388 ล้ านบาท ลดลง 5% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ขณะที่ รายได้ จากการขายเท่ากับ 201,751 ล้ านบาท ลดลง 9%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากราคาขายของสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ปรับตัวลดลง

ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วม ในช่ วงครึ่ ง
ปี แรกของปี 2563 เท่ ากับ
2,950 ล้ านบาท ลดลง 56%
จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน

ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เท่ากับ
2,950 ล้ านบาท ลดลง 3,815 ล้ านบาท หรื อ 56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงิ นลงทุนมาจากบริ ษั ทร่ วมในธุรกิ จเคมิ คอลส์ คิ ดเป็ น 39% ของ
ทัง้ หมด หรื อเท่ากับ 1,160 ล้ านบาท ลดลง 73% ขณะที่มี ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมจากธุรกิจอื่นคิดเป็ น 61% ของทังหมด
้
หรื อเท่ากับ 1,790 ล้ านบาท ลดลง 27%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เอสซีจีมีเงินปั นผลรับในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 เท่ากับ 4,921 ล้ านบาท ลดลง 2,688
ล้ านบาท หรื อ 35% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วม
(เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 4,363 ล้ านบาท และจากบริ ษัทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต่า
กว่า 20%) เท่ากับ 558 ล้ านบาท

เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้ การบริหาร เท่ ากับ
88,628 ล้ านบาท

เอสซีจียงั คงมีโครงสร้ างทางการเงินที่มนั่ คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 88,628 ล้ านบาท ขณะที่ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2563
อยู่ที่ 84,333 ล้ านบาท เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 68,595 ล้ านบาท ลดลง 2,303
ล้ านบาท หรื อ 3% จากไตรมาสก่อน โดยมีอตั ราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือต่อยอดขายเท่ากับ
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48 วัน เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (ไตรมาสที่ 1 ปี 2563) ซึง่ อยูท่ ี่ 46 วัน

จ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
5.5 บาท/หุ้น

คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานครึ่งปี แรก
ของปี 2563 ในอัตรา 5.5 บาทต่อหุ้น เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 6,600 ล้ านบาท โดยกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กาหนดวันที่ XD ในวันที่ 13 สิงหาคม
2563 กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record date) วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ตำรำง 1 : งบกำรเงินรวมเอสซีจี
ไตรมำส 2 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
2563
Y-o-Y
Q-o-Q

(ล้ านบาท)

รำยได้ จำกกำรขำย
กำไรสำหรับงวด
EBITDA
EBITDA from Operations
กำไรต่ อหุ้น (บำท)
สรุปกำรจ่ ำยเงินปั นผล
เงินปั นผลจ่ ำยต่ อหุ้น (บำท)
อัตรำกำรจ่ ำยเงินปั นผลต่ อกำไรสำหรับงวด (%)
อัตราการจ่ ายเงินปั นผลต่ อกาไรสาหรับงวดก่ อนรายการ
ปรับปรุงเงินชดเชยตามตามกฎหมายแรงงาน (%)

96,010
9,384
21,964
17,774
7.8

-12%
33%
11%
23%
33%

-9%
35%
42%
17%
35%

ครึ่งปี แรก
2563

ครึ่งปี แรก
2562

ประจำปี
2562

5.5
40%

7.0
45%

14.0
52%

40%

49%

ม.ค.- มิ.ย. % เปลี่ยนแปลง
2563
Y-o-Y
201,751
16,355
37,388
33,025
13.6

-9%
-13%
-5%
1%
-13%

หมายเหตุ : EBITDA
หมายถึง กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รวมเงินปันผลรั บจากบริ ษัทร่ วม
EBITDA from Operations หมายถึง กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรสาหรั บงวด
หมายถึง กาไรสาหรั บงวดส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

ข้ อมูลสรุ ปของส่ วนงำนธุรกิจหลัก
ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ ำง

ความต้ องการปูนซีเมนต์ ใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 4% จาก
ช่ วงเดียวกันของปี ก่ อนจาก
การเลื่อนวันหยุดช่ วง
สงกรานต์ ขณะที่ EBITDA
เพิ่มขึ้นจากช่ วงเดียวกันของ
ปี ก่ อน จากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ตลาดปู นซี เมนต์ โดยรวมในประเทศไทยขยายตัว 4% จากช่ วง
เดี ยวกันของปี ก่ อน จากการเลื่อนวันหยุดช่วงสงกรานต์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ วันท าการก่ อสร้ างมี มากขึน้ ในไตรมาสนี ้ โดยความ
ต้ องการภาครัฐ (สัดส่วนประมาณ 40% ของตลาด) ขยายตัว 7% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ขณะที่ความต้ องการภาคเอกชนและภาคครัวเรื อน (สัดส่วนประมาณ 60% ของตลาด)
ขยายตัว 2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้ราคาปูนซีเมนต์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนมาอยูท่ ี่ช่วงราคา 1,750 – 1,800 บาทต่อตัน
สาหรับสภาวะตลาดในประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ความต้ องการสินค้ ากระเบื ้อง
เซรามิก ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่ความต้ องการสินค้ าผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ าง (กระเบื ้องหลังคา ฝ้าเพดาน และผนัง) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย 1% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน
ปริ มาณขายกระเบื อ้ งเซรามิ ก (ปู พื น้ และบุผนัง) ของเอสซี จี ในภูมิ ภาคอาเซี ยน (ไทย
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เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์) ในไตรมาสนีอ้ ยู่ที่ 37 ล้ านตารางเมตร ลดลง 20%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความต้ องการที่ลดลงในทุกประเทศจากการ
แพร่ ระบาดของโรค COVID-19 โดยราคาขายเฉลี่ยกระเบือ้ งเซรามิกของเอสซีจีในภูมิภาค
อาเซียนลดลงเล็กน้ อย 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง มีรายได้ จากการขายเท่ากับ
42,506 ล้ านบาท ลดลง 7% จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน และลดลง 8% เมื่ อเที ยบจาก
ไตรมาสก่ อน เนื่ องจากความต้ องการของตลาดลดลงจากมาตรการปิ ดเมื อง ส าหรั บ
EBITDA เท่ากับ 6,001 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ 13% จากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมา
จากราคาพลังงานที่ลดลงและการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตในช่วงที่ผ่านมา แต่ลดลง
11% เมื่ อเที ยบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็ นผลจากปั จจัยด้ านฤดูกาล และในไตรมาสที่ 2 ปี
2563 มีขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์จานวน 699 ล้ านบาท โดยกาไรสาหรับงวด เท่ากับ
1,944 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ 211% จากช่ วงเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจากการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิ ภาพการผลิต และในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มีรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงาน-สุทธิ 964 ล้ านบาท แต่ลดลง 30% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปั จจัยด้ านฤดูกาล
และขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 ธุ รกิ จซี เมนต์ และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง มีรายได้ จากการขาย
เท่ากับ 88,751 ล้ านบาท ลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากความต้ องการของ
ตลาดลดลงจากมาตรการปิ ดเมือง สาหรับ EBITDA เท่ากับ 12,737 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5%
จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน ซึ่ งเป็ นผลมาจากราคาพลังงานที่ ลดลงและการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตในช่วงที่ผ่านมา โดยกาไรสาหรับงวด เท่ากับ 4,722 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
36% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และในปี ก่อน
มีรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ทัง้ นี ้ หากไม่รวมขาดทุนจากการด้ อยค่า
สิ นทรั พย์ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 EBITDA ในครึ่ งปี แรกของปี 2563 จะเท่ ากั บ 13,436
ล้ านบาท หรื อเพิ่ มขึน้ 11% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และหากไม่รวมรายการปรับเงิ น
ชดเชยตามกฎหมายแรงงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กาไรสาหรับงวดจะเท่ากับ 5,421 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 22% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน

ธุรกิจเคมิคอลส์

ผลการดาเนินงานปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่ อน
จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
และส่ วนต่ างราคา
ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ราคาน ้ามันดิบโดยเฉลีย่ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน $18 ต่อ
บาร์ เรล หรื อ 35% มาอยู่ที่ $33 ต่อบาร์ เรล ขณะที่ราคา Naphtha ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสก่อ น $166 ต่อตัน หรื อ 38% มาอยู่ที่ $274 ต่อตัน โดยราคานา้ มันดิบได้ รับ
ผลกระทบจากอุปสงค์ที่ลดลงจากมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19
ขณะที่ราคา Naphtha ปรับตัวลดลงตามราคาน ้ามันดิบ ประกอบกับอุปสงค์ ของแก๊ ส
โซลีนที่ลดลง
ภาพรวมราคาเม็ดพลาสติกลดลงจากไตรมาสก่อ น ซึ่งเป็ นผลมาจากอุปสงค์ที่ลดลง
จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ถึงแม้ วา่ มีปัจจัยบวกจากการ
เปิ ดเมืองของจีนในเดือนพฤษภาคม โดยราคา HDPE ลดลงจากไตรมาสก่อน $79 ต่อ
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ตันหรื อ 9% มาอยู่ที่ $760 ต่อตัน ขณะที่ราคา PP ที่ปรับลดลง $116 ต่อตันหรื อ 12%
มาอยู่ที่ $875 ต่อตัน แต่เนื่องจากราคา Naphtha ที่ลดลงมากกว่า ส่งผลให้ ส่วนต่าง
ราคาเฉลี่ย HDPE-Naphtha ปรับเพิ่มขึ ้น $88 ต่อตัน หรื อ 22% จากไตรมาสก่อน มา
อยู่ที่ $486 ต่อตัน และส่วนต่างราคาเฉลี่ย PP-Naphtha ปรับเพิ่มขึ ้น $50 ต่อตัน หรื อ
9% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $601 ต่อตัน โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ปริ มาณขาย
Polyolefin (PE และ PP) อยู่ที่ 491,000 ตัน เพิ่มขึ ้น 70,000 ตัน จากไตรมาสก่อน จาก
การปรั บ การขายไปยัง กลุ่ม สิน ค้ า และตลาดที่ มี ค วามต้ อ งการสูงกว่า แม้ ว่าตลาด
โดยรวมมีความต้ องการที่ลดลงจากนโยบาย Lockdown ในประเทศต่างๆ รวมถึงการ
บริ ห ารจัด การให้ มี ก ารผลิต อย่างต่อเนื่ อง และการเลื่อ นการหยุด ซ่อ มบ ารุ งโรงงาน
MOC โดยไตรมาสนีม้ ีป ริ มาณการส่งออก PE และ PP อยู่ที่ 315,000 ตัน หรื อ 64%
จากปริ มาณการขายทังหมด
้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ตลาด PVC มีสว่ นต่างราคาเฉลี่ย PVC-EDC/C2 ปรับตัวลดลง
$39 ต่อตัน หรื อ 9% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $398 ต่อตัน โดยปริ มาณการขาย PVC
ลดลง 4,000 ตัน หรื อ 2% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี่ 203,000 ตัน จากอุปสงค์ปลายน ้า
ที่ลดลงจากการปิ ดประเทศอินเดีย เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ทังนี
้ ้ มีการเพิ่มการ
ขายไปยังประเทศอื่น เช่น จีนและเวียดนาม เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
ส่วนต่างราคาเฉลี่ย BD-Naphtha ลดลงจากไตรมาสก่อน 82% มาอยู่ที่ $64 ต่อตัน
จากอุปสงค์ที่ลดลงในภูมิภาคและอุปทานส่วนเพิ่มจากยุโรปและอเมริ กา ขณะที่ส่วน
ต่างราคาเฉลีย่ MMA-Naphtha อยูท่ ี่ $1,095 ต่อตัน ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อน
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้ จากการขาย 34,758 ล้ านบาท ลดลง
9% จากไตรมาสก่อน และลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
ราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง มี EBITDA from operations เท่ากับ 6,840 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 142% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 67% จากช่วงเดียวกัน ของปี ก่อน โดย
EBITDA เท่ากับ 9,820 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 237% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปริ มาณ
ขายและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ ้น และเพิ่มขึ ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดบิ ที่ลดลง กาไรสาหรับงวดอยูท่ ี่ 4,564 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
157% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปริ มาณขายและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ ้น
และเพิ่มขึ ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง
โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์มีขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
590 ล้ านบาท
ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้ จากการขาย 73,087 ล้ านบาท
ลดลง 21% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากราคาผลิตภัณ ฑ์ ที่ปรับตัวลดลง มี
EBITDA from operations 9,662 ล้ า นบาท หรื อ ลดลง 13% จากช่ วงเดี ย วกัน ของปี
ก่อน และ EBITDA ลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยู่ที่ 12,733
ล้ านบาท เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงและเงินปั นผลจากบริ ษัทร่วมลดลง
ก าไรส าหรั บ งวดเท่ า กับ 6,342 ล้ า นบาท ลดลง 34% จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงและส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ลดลง
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ธุรกิจรวมมี EBITDA Margin
ที่แข็งแกร่ งที่ 18% ขณะที่
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ แบบ
ครบวงจรมี EBITDA Margin
ที่ 21%

ธุรกิจแพคเกจจิง้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 รายได้ จากการขายรวมของ “ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง” เท่ากับ 21,636
ล้ านบาท ลดลง 11% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากปริ มาณความต้ องการซื ้อสินค้ าที่
ลดลงในกลุม่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการลดกาลังการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เพิ่มขึ ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนจากการซื ้อ
ธุรกิจ โดยมี EBITDA เท่ากับ 3,963 ล้ านบาท ลดลง 21% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
และเพิ่ มขึ ้น 19% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมี EBITDA Margin อยู่ที่
18% ขณะที่ ไตรมาส 2 ปี 2562 อยู่ที่ 16% แม้ ว่ายังมี มาตรการปิ ดเมื องในประเทศ
อาเซียน แสดงให้ เห็นถึงการฟื ้นตัวที่ดีของธุรกิ จ ในส่วนของกาไรสาหรับงวด เท่ากับ
1,904 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากไตรมาสก่อน และเพิ่ มขึ ้น 94% เมื่อเทียบกับช่วง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น อย่ า งไรก็ ดี ใ นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุ ร กิ จ มี ก าไรจากอั ต รา
แลกเปลี่ ย นเงิ น กู้ ยื ม สกุ ล ดอลลาร์ ส หรั ฐ ของ Fajar จ านวน 482 ล้ า นบาท ขณะที่
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมดังกล่าวจานวน 563
ล้ านบาท
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 “สายธุรกิ จบรรจุภัณ ฑ์ แบบครบวงจร” มีรายได้ จากการขาย
(ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน) อยู่ที่ 18,346 ล้ านบาท ซึ่งลดลง 9% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อ น จากปริ ม าณความต้ องการซื อ้ สินค้ าที่ ลดลงในกลุ่ม สิน ค้ าคงทน และ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากมาตรการงดจาหน่ายเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทยช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2563 และมาตรการปิ ดเมืองทัว่ กลุม่ ประเทศ
อาเซียน เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 แต่เพิ่มขึ ้น 14% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากความต้ องการซื ้อสินค้ าที่เพิ่มขึ ้นในกลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋ องและอาหารแช่แข็ง ผลไม้ สง่ ออก รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขอนามัย
โดยมี EBITDA เท่ากับ 3,848 ล้ านบาท ลดลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ
เพิ่ ม ขึ น้ 28% เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ยัง สามารถรั ก ษา
EBITDA Margin ทีแ่ ข็งแกร่งอยูท่ ี่ 21% ในสายธุรกิจนี ้
“ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ” รายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 21%
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้น 56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จาก
การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการส่งออกสินค้ าในกลุม่ อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ทังนี
้ ้บริ ษัท
ได้ มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการใช้
งานของผู้ผลิตและผู้บริ โภคอยู่เสมอ เช่น การพัฒ นาถ้ วยใส่ผลไม้ แช่แข็งให้ มี ความ
ทนทานต่อแรงกระแทก ลดอัตราความเสียหายของสินค้ าขณะขนส่ง และบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบป้องกันเด็กเปิ ดใช้ งาน (child-resistant zipper)
“ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ จากเยื่อและกระดาษ” รายได้ จากการขายลดลง 13% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน และลดลง 11% เมื่อ เที ยบกับ ช่วงเดีย วกัน ของปี ก่ อน เนื่ องจากความ
ต้ องการซื ้อสินค้ าที่ลดลงในกลุม่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื ้อผ้ าและ
รองเท้ า เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การลดการกักตุนสินค้ า และการลดกาลังการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์
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“ธุรกิจกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ ” รายได้ จากการขายลดลง 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
จากการลดลงของความต้ องการซื ้อสินค้ าในกลุม่ เดียวกันกับกลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
เยื่อและกระดาษ แต่เพิ่มขึ ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการรวมผล
ประกอบการของ Fajar (บริ ษัทผู้ผลิตกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย)
สาหรับ “สายธุรกิ จเยื่ อและกระดาษ” ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มี รายได้ จากการขาย
(ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน) อยูท่ ี่ 3,741 ล้ านบาท ซึง่ ลดลง 18% จากไตรมาสก่อน
และลดลง 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากมาตรการการ
ปิ ดสถานศึกษาและนโยบายรณรงค์ให้ ทางานที่บ้าน ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ กระดาษ
สาหรับงานพิมพ์และเขียนลดลง โดยมี EBITDA เท่ากับ 155 ล้ านบาท ลดลง 67% เมื่อ
เที ย บกับ ไตรมาสก่ อ น และลดลง 51% เมื่ อ เที ย บกับ ช่ วงเดี ย วกัน ของปี ก่อ น โดยมี
EBITDA margin ที่ 4% ขณะทีไ่ ตรมาส 2 ปี 2562 อยูท่ ี่ 7%
ผลการดาเนินงานของช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 รายได้ จากการขายเท่ากับ 45,903
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ 11% เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ส าหรั บ EBITDA ใน
ครึ่ งปี แรก เท่ากับ 8,994 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
และมี EBITDA margin เพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 20% จาก 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่ อ น สาเหตุห ลัก มาจากผลการด าเนิ น งานที่ ดี ข องสายธุ รกิ จ บรรจุภัณ ฑ์ ค รบวงจร
ในขณะที่ ก าไรสาหรั บ งวด เท่า กับ 3,636 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 40% เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีอตั รากาไรสุทธิที่ 8% เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่ 6%
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ตำรำง 2 : ผลกำรดำเนินงำนแยกตำมส่ วนงำนธุ รกิจ
(ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ กอ่ สร้ าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง
ส่วนงานอืน่

ไตรมาส 2
2563
96,010
42,506
34,758
21,636
27

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
-12%
-7%
-24%
6%
-18%

% เปลี่ยนแปลง
Q-o-Q
-9%
-8%
-9%
-11%
-4%

ม.ค.- มิ.ย.
2563
201,751
88,751
73,087
45,903
55

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
-9%
-6%
-21%
11%
-11%

EBITDA
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ กอ่ สร้ าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง
ส่วนงานอืน่

ไตรมาส 2
2563
21,964
6,001
9,820
3,963
2,240

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
11%
13%
24%
19%
-31%

% เปลี่ยนแปลง
Q-o-Q
42%
-11%
237%
-21%
170%

ม.ค.- มิ.ย.
2563
37,388
12,737
12,733
8,994
3,071

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
-5%
5%
-20%
26%
-26%

EBITDA from Operations
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ กอ่ สร้ าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง
ส่วนงานอืน่

ไตรมาส 2
2563
17,774
5,723
6,840
3,963
1,308

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
23%
11%
67%
19%
-29%

% เปลี่ยนแปลง
Q-o-Q
17%
-14%
142%
-21%
57%

ม.ค.- มิ.ย.
2563
33,025
12,382
9,662
8,989
2,139

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
1%
6%
-13%
26%
-22%

EBITDA Margins (%)
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ กอ่ สร้ าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง

ไตรมาส 2
2563
19%
13%
20%
18%

ไตรมาส 2
2562
13%
11%
9%
16%

ไตรมาส 1
2563
14%
14%
7%
21%

ม.ค.- มิ.ย.
2563
16%
14%
13%
20%

ม.ค.- มิ.ย.
2562
15%
12%
12%
17%

กาไรสาหรั บงวด
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ กอ่ สร้ าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง
ส่วนงานอืน่

ไตรมาส 2
2563
9,384
1,944
4,564
1,904
983

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
33%
211%
23%
94%
-43%

% เปลี่ยนแปลง
Q-o-Q
35%
-30%
157%
10%
40%

ม.ค.- มิ.ย.
2563
16,355
4,722
6,342
3,636
1,683

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
-13%
36%
-34%
40%
-45%

หมายเหตุ :EBITDA
หมายถึง กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริ ษัทร่ วม
EBITDA from Operations หมายถึง กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
EBITDA Margins
หมายถึง EBITDA from Operations หารรายได้ จากการขาย
กาไรสาหรับงวด
หมายถึง กาไรสาหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
งบการเงินรวมเอสซีจแี สดงผลการดาเนินงานหลังตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน
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ตำรำง 3 : ข้ อมูลหนีส้ ินสุทธิของเอสซีจี
ไตรมำส 2
2563

ไตรมำส 1
2563

ไตรมำส 4
2562

ไตรมำส 2
2562

เงินกู้ระยะสัน้
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม
เงินกู้ระยะยำว
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม

40,951
7,470
33,481
15%
233,743
20,677
213,066
85%

41,799
8,081
33,718
15%
232,940
20,971
211,969
85%

19,267
6,341
12,926
8%
208,146
11,881
196,265
92%

22,116
6,113
16,003
10%
194,709
7,782
186,927
90%

เงินกู้รวม

274,694

274,739

227,413

216,825

88,628
61,190
26,178

84,333
52,657
30,513

46,002
27,627
16,595

42,678
25,487
14,361

1,260

1,163

1,780

2,830

186,066

190,406

181,411

174,147

ไตรมำส 2
2563

ไตรมำส 1
2563

ไตรมำส 4
2562

ไตรมำส 2
2562

10%

10%

12%

12%

12%
1.1
0.7
12.4
2.5

11%
1.2
0.7
8.5
2.7

13%
1.3
0.7
13.6
2.4

13%
1.4
0.7
12.5
2.3

1.7
0.5
1.1
10%

1.9
0.6
1.1
10%

1.8
0.6
0.9
12%

1.9
0.5
0.9
14%

(ล้ านบาท)

เงินสดและเงินสดภำยใต้ กำรบริหำร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสัน้
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ (ในกองทุนส่วนบุคคล)
และเงินฝากประจามากกว่า 12 เดือน
หนีส้ ินสุทธิ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ (%)
(ไม่รวมโครงการลงทุนที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)
(ไม่รวมโครงการลงทุนที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
หมายเหตุ :

หนี ้สินสุทธิ
EBITDA
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

= หนี ้สิน (ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ) หักเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริหาร
= กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม
= EBITDA ย้ อนหลัง 12 เดือน หารสินทรัพย์รวม
= สินทรัพย์หมุนเวียนหารหนี ้สินหมุนเวียน
= เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนี ้การค้ าหารหนี ้สินหมุนเวียน
= EBITDA หารดอกเบีย้ จ่าย
= หนี ้สินสุทธิหาร EBITDA ย้ อนหลัง 12 เดือน
= หนี ้สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น
= หนี ้สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้น
= กาไรสาหรับงวดย้ อนหลัง 12 เดือน หารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย
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ข้ อมูลทำงกำรเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
หนี้สินสุทธิ เท่ ากับ
186,066 ล้ านบาท และ
อัตราส่ วนหนี้สินสุทธิต่อ
EBITDA เท่ ากับ 2.5 เท่ า

เอสซีจีมีหนี ้สินสุทธิ 186,066 ล้ านบาท ลดลง 4,655 ล้ านบาท จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562
ส่งผลให้ อัตราส่วนหนี ส้ ินสุทธิ ต่อ EBITDA ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อยู่ที่ ระดับ 2.5 เท่า
ลดลงจาก 2.7 เท่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในขณะที่อตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อ EBITDA (ไม่
รวมโครงการลงทุนที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง) เท่ากับ 1.7 เท่า
ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2563 EBITDA เท่ากับ 37,388 ล้ านบาท ในขณะที่มีกระแสเงิน
สดจ่ายทังสิ
้ ้น 36,963 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 22,193
ล้ านบาท จ่ายเงินปั นผล 9,512 ล้ านบาท จ่ายดอกเบี ้ย 3,858 ล้ านบาท และจ่ายภาษี
เงินได้ 1,400 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงินในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 เท่ากับ 3,759 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
ต้ นทุนทางการเงินสาหรับปี 2562 จานวน 6,442 ล้ านบาท อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยครึ่ งปี
แรกของปี 2563 อยูท่ ี่ 2.9% ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบี ้ยเฉลีย่ ของปี 2562 อยูท่ ี่ 3.1%

รายจ่ ายลงทุนและเงินลงทุน รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 มี มูลค่าการลงทุนเท่ากับ
ในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 22,193 ล้ านบาท ทั ง้ นี ้ สัด ส่ ว นการลงทุ น เป็ นของธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ 59% ธุ ร กิ จ
แพคเกจจิ ง้ 19% ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก่ อ สร้ าง 17% และอื่ น ๆ 5% โดย
เท่ ากับ 22,193 ล้ านบาท
คาดการณ์ว่ารายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนของทังปี
้ 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 55,000 ถึง
65,000 ล้ านบาท โดยประมาณ 50% จะเป็ นการใช้ เพื่อก่อสร้ างโครงการปิ โตรเคมี ที่
เวียดนาม
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ตำรำง 4 : รำยกำรสำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

มิถุนำยน
2563

ธันวำคม
2562

มิถุนำยน
2562

สินทรั พย์ รวม

706,652

634,733

618,591

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสัน้

87,368

44,222

39,848

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่

59,512

62,166

67,835

สินค้ าคงเหลือ

50,926

56,411

60,604

เงินลงทุนระยะยาว

106,584

100,033

104,402

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

341,360

305,986

274,612

หนีส้ นิ รวม

362,701

306,990

293,698

60,584

55,887

54,060

เงินกู้รวม

274,694

227,413

216,825

ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม

343,951

327,743

324,893

ส่วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่

296,485

280,215

278,466

47,466

47,528

46,427

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและ

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่

ส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

หน้ า 10

