
  

                                                                                                   หน้า  1                                                   

   

 
บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2563 และช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 

 
 

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 
เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด 
เท่ากับ 9,384 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาส
ก่อน จากผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจเคมิคอลส์ท่ีดีขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 

ในบริษัทร่วม ในช่วงคร่ึง     
ปีแรกของปี 2563 เท่ากับ 
2,950 ล้านบาท  ลดลง 56% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
88,628 ล้านบาท 

 

ภำพรวมธุรกิจ  
 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด เท่ากบั 9,384 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 35% จาก
ไตรมาสก่อน จากผลการด าเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ที่ดีขึน้ เอสซีจีมี EBITDA from 
Operations เท่ากับ 17,774 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% จากไตรมาสก่อน และ EBITDA 
เท่ากบั 21,964 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 42% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเงินปัน
ผลรับจากบริษัทร่วม ขณะที่มีรายได้จากการขายเท่ากบั 96,010 ล้านบาท ลดลง 9% 
จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายได้ของธุรกิจหลกัลดลง 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้  33% จากผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจหลกัที่ดีขึน้ จากการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติ และการจดัการ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เอสซีจีมี EBITDA from Operations และ EBITDA 
เพิ่มขึน้ 23% และ 11% ตามล าดบั ขณะที่รายได้จากการขายลดลง 12% สาเหตุหลกั
จากราคาขายของสนิค้าเคมีภณัฑ์ลดลง 

ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2563 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด 16,355 ล้านบาท 
ลดลง 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสว่นต่างราคาสินค้าเคมีภณัฑ์ลดลง
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมี EBITDA เท่ากับ 37,388 ล้านบาท ลดลง 5% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากการขายเท่ากับ 201,751 ล้านบาท ลดลง 9% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากราคาขายของสนิค้าเคมีภณัฑ์ปรับตวัลดลง  

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 เอสซีจีมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 
2,950 ล้านบาท ลดลง 3,815 ล้านบาท หรือ 56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนมาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์คิดเป็น 39% ของ
ทัง้หมด หรือเท่ากับ 1,160 ล้านบาท ลดลง 73% ขณะที่มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นคิดเป็น 61% ของทัง้หมด หรือเท่ากับ 1,790 ล้านบาท ลดลง 27% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 เท่ากบั 4,921 ล้านบาท ลดลง 2,688 
ล้านบาท หรือ 35% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 
(เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 4,363 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต ่า
กวา่ 20%) เทา่กบั 558 ล้านบาท 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มัน่คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร   
ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากบั 88,628 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
อยู่ที่ 84,333 ล้านบาท เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสทุธิ 68,595 ล้านบาท ลดลง 2,303 
ล้านบาท หรือ 3% จากไตรมาสก่อน โดยมีอตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอืตอ่ยอดขายเท่ากบั 
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จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
5.5 บาท/หุ้น 

48 วนั เพิ่มขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน (ไตรมาสที่ 1 ปี 2563) ซึง่อยูท่ี่ 46 วนั 

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก
ของปี 2563 ในอตัรา 5.5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 6,600 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ก าหนดวนัที่ XD ในวนัที่ 13 สิงหาคม 
2563 ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record date) วนัท่ี 14 สงิหาคม 2563  

ตำรำง 1  :  งบกำรเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมำส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

รำยได้จำกกำรขำย 96,010 -12% -9% 201,751 -9%
ก ำไรส ำหรับงวด 9,384 33% 35% 16,355 -13%
EBITDA 21,964 11% 42% 37,388 -5%
EBITDA from Operations 17,774 23% 17% 33,025 1%
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 7.8 33% 35% 13.6 -13%

สรุปกำรจ่ำยเงินปันผล คร่ึงปีแรก คร่ึงปีแรก ประจ ำปี
2563 2562 2562

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 5.5 7.0 14.0
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรส ำหรับงวด (%) 40% 45% 52%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรส าหรับงวดก่อนรายการ

ปรับปรุงเงินชดเชยตามตามกฎหมายแรงงาน (%) 40% 49%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย
ก าไรส าหรับงวด หมายถึง  ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 
 

 
 
 

 

ความต้องการปูนซีเมนต์ใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 4% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก
การเล่ือนวันหยุดช่วง
สงกรานต์ ขณะท่ี  EBITDA 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน จากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต 
  
 
 
 

ข้อมูลสรุปของส่วนงำนธุรกิจหลัก 

ธุรกจิซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ตลาดปูนซีเมนต์โดยรวมในประเทศไทยขยายตัว 4% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากการเลื่อนวันหยุดช่วงสงกรานต์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19  ส่งผลให้วันท าการก่อสร้างมีมากขึน้ในไตรมาสนี ้โดยความ
ต้องการภาครัฐ (สดัส่วนประมาณ 40% ของตลาด) ขยายตัว 7% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ขณะที่ความต้องการภาคเอกชนและภาคครัวเรือน (สดัสว่นประมาณ 60% ของตลาด) 
ขยายตวั 2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีร้าคาปนูซีเมนต์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนมาอยูท่ี่ช่วงราคา 1,750 – 1,800 บาทตอ่ตนั 

ส าหรับสภาวะตลาดในประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ความต้องการสินค้ากระเบือ้ง
เซรามิก ลดลง 12% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  ในขณะที่ความต้องการสินค้าผลิตภณัฑ์
ก่อสร้าง (กระเบือ้งหลงัคา ฝา้เพดาน และผนงั) เพิ่มขึน้เลก็น้อย 1% จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน 

ปริมาณขายกระเบือ้งเซรามิก (ปูพืน้และบุผนัง) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน  (ไทย 
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ผลการด าเนินงานปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 
จากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น
และส่วนต่างราคา
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 
  
 
 

เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 37 ล้านตารางเมตร ลดลง 20% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความต้องการที่ลดลงในทุกประเทศจากการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยราคาขายเฉลี่ยกระเบือ้งเซรามิกของเอสซีจีในภูมิภาค
อาเซียนลดลงเลก็น้อย 1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากับ 
42,506 ล้านบาท ลดลง 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 8% เมื่อเทียบจาก     
ไตรมาสก่อน เนื่องจากความต้องการของตลาดลดลงจากมาตรการปิดเมือง ส าหรับ 
EBITDA เท่ากับ 6,001 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมา
จากราคาพลงังานที่ลดลงและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในช่วงที่ผ่านมา แต่ลดลง  
11% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านฤดูกาล และในไตรมาสที่ 2 ปี 
2563 มีขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์จ านวน 699 ล้านบาท โดยก าไรส าหรับงวด เทา่กบั 
1,944 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 211% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต และในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มีรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงาน-สทุธิ 964 ล้านบาท แต่ลดลง 30% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาล 
และขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563  

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย
เทา่กบั 88,751 ล้านบาท ลดลง 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากความต้องการของ
ตลาดลดลงจากมาตรการปิดเมือง ส าหรับ EBITDA เท่ากับ 12,737 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาพลังงานที่ลดลงและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตในช่วงที่ผ่านมา โดยก าไรส าหรับงวด เท่ากบั 4,722 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
36% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติ และในปีก่อน
มีรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  ทัง้นี ้หากไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ในไตรมาสที่  2 ปี 2563 EBITDA ในคร่ึงปีแรกของปี 2563 จะเท่ากับ 13,436     
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และหากไม่รวมรายการปรับเงิน
ชดเชยตามกฎหมายแรงงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และขาดทนุจากการด้อยค่าสนิทรัพย์ใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ก าไรส าหรับงวดจะเท่ากบั 5,421 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 22% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกจิเคมิคอลส์ 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ราคาน า้มนัดิบโดยเฉลีย่ปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อน $18 ตอ่
บาร์เรล หรือ 35% มาอยู่ที่ $33 ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคา Naphtha ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสก่อน $166 ต่อตนั หรือ 38% มาอยู่ที่ $274 ต่อตัน โดยราคาน า้มันดิบได้รับ
ผลกระทบจากอปุสงค์ที่ลดลงจากมาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ขณะที่ราคา Naphtha ปรับตวัลดลงตามราคาน า้มนัดิบ ประกอบกบัอุปสงค์ของแก๊ส
โซลนีที่ลดลง 

ภาพรวมราคาเม็ดพลาสติกลดลงจากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่ลดลง
จากมาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ถึงแม้วา่มีปัจจยับวกจากการ
เปิดเมืองของจีนในเดือนพฤษภาคม โดยราคา HDPE ลดลงจากไตรมาสก่อน $79 ต่อ
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ตนัหรือ 9% มาอยู่ที่ $760 ต่อตนั ขณะที่ราคา PP ที่ปรับลดลง $116 ต่อตนัหรือ 12% 
มาอยู่ที่ $875 ต่อตนั แต่เนื่องจากราคา Naphtha ที่ลดลงมากกว่า ส่งผลให้ส่วนต่าง
ราคาเฉลี่ย HDPE-Naphtha ปรับเพิ่มขึน้ $88 ต่อตนั หรือ 22% จากไตรมาสก่อน มา
อยู่ที่ $486 ต่อตนั และสว่นต่างราคาเฉลี่ย PP-Naphtha ปรับเพิ่มขึน้ $50 ต่อตนั หรือ 
9% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $601 ต่อตนั โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ปริมาณขาย 
Polyolefin (PE และ PP) อยู่ที่ 491,000 ตนั เพิ่มขึน้ 70,000 ตนั จากไตรมาสก่อน จาก
การปรับการขายไปยังกลุ่มสินค้าและตลาดที่มีความต้องการสูงกว่า แม้ว่าตลาด
โดยรวมมีความต้องการที่ลดลงจากนโยบาย Lockdown ในประเทศต่างๆ  รวมถึงการ
บริหารจัดการให้มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง และการเลื่อนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงงาน 
MOC โดยไตรมาสนีม้ีปริมาณการส่งออก PE และ PP อยู่ที่ 315,000 ตัน หรือ 64% 
จากปริมาณการขายทัง้หมด 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ตลาด PVC มีสว่นต่างราคาเฉลี่ย PVC-EDC/C2 ปรับตวัลดลง 
$39 ต่อตนั หรือ 9% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $398 ต่อตนั โดยปริมาณการขาย PVC 
ลดลง 4,000 ตนั หรือ 2% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่ 203,000 ตนั จากอปุสงค์ปลายน า้
ที่ลดลงจากการปิดประเทศอินเดีย เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ทัง้นี ้มีการเพิ่มการ
ขายไปยงัประเทศอื่น เช่น จีนและเวียดนาม เพื่อลดผลกระทบดงักลา่ว 

ส่วนต่างราคาเฉลี่ย BD-Naphtha ลดลงจากไตรมาสก่อน 82% มาอยู่ที่ $64 ต่อตัน 
จากอุปสงค์ที่ลดลงในภูมิภาคและอุปทานสว่นเพิ่มจากยโุรปและอเมริกา ขณะที่ส่วน
ตา่งราคาเฉลีย่ MMA-Naphtha อยูท่ี่ $1,095 ตอ่ตนั ใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อน  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 34,758 ล้านบาท ลดลง 
9% จากไตรมาสก่อน และลดลง 24% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก
ราคาผลิตภณัฑ์ที่ปรับตวัลดลง มี EBITDA from operations เท่ากับ 6,840 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 142% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 67% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย 
EBITDA เท่ากับ 9,820 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 237% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปริมาณ
ขายและสว่นต่างราคาผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ และเพิ่มขึน้ 24% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เนื่องจากราคาวตัถดุบิท่ีลดลง ก าไรส าหรับงวดอยูท่ี่ 4,564 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
157% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปริมาณขายและส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ 
และเพิ่มขึน้ 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากราคาวตัถดุิบที่ลดลง 
โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์มีขาดทนุจากการปรับมลูค่าสนิค้าคงเหลือ 
590 ล้านบาท  

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 73,087 ล้านบาท 
ลดลง 21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง มี 
EBITDA from operations 9,662 ล้านบาท หรือลดลง 13% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน และ EBITDA ลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 12,733 
ล้านบาท เนื่องจากสว่นตา่งราคาผลิตภณัฑ์ที่ลดลงและเงินปันผลจากบริษัทร่วมลดลง 
ก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 6,342 ล้านบาท ลดลง 34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากสว่นต่างราคาผลิตภณัฑ์ที่ลดลงและสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม
ลดลง 
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ธุรกจิแพคเกจจิง้ 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 รายได้จากการขายรวมของ “ธุรกิจแพคเกจจิง้” เทา่กบั 21,636 
ล้านบาท ลดลง 11% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากปริมาณความต้องการซือ้สินค้าที่
ลดลงในกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการลดก าลงัการผลติของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ แต่เพิ่มขึน้ 6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนจากการซือ้
ธุรกิจ โดยมี EBITDA เท่ากับ 3,963 ล้านบาท ลดลง 21% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
และเพิ่มขึน้ 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA Margin อยู่ที่ 
18% ขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2562 อยู่ที่ 16% แม้ว่ายังมีมาตรการปิดเมืองในประเทศ
อาเซียน แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตวัที่ดีของธุรกิจ ในส่วนของก าไรส าหรับงวด เท่ากับ 
1,904 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 94% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่  2 ปี  2563 ธุรกิจมีก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินกู้ ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐของ Fajar จ านวน 482 ล้านบาท ขณะที่       
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมดงักลา่วจ านวน 563 
ล้านบาท 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 “สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร” มีรายได้จากการขาย 
(ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน) อยู่ที่ 18,346 ล้านบาท ซึ่งลดลง 9% เมื่อเทียบกับ  
ไตรมาสก่อน จากปริมาณความต้องการซือ้สินค้าที่ลดลงในกลุ่มสินค้าคงทน และ
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากมาตรการงดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทยช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2563 และมาตรการปิดเมืองทัว่กลุม่ประเทศ
อาเซียน เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่เพิ่มขึน้ 14% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากความต้องการซือ้สนิค้าที่เพิ่มขึน้ในกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร
กระป๋องและอาหารแช่แข็ง ผลไม้สง่ออก รวมถึงผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพและสขุอนามยั 
โดยมี EBITDA เท่ากับ 3,848 ล้านบาท ลดลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ
เพิ่มขึน้ 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี  ้บริษัทยังสามารถรักษา  
EBITDA Margin ทีแ่ข็งแกร่งอยูท่ี่ 21% ในสายธุรกิจนี ้

“ธุรกิจบรรจภุณัฑ์จากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลเิมอร์” รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 21% 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก
การเพิ่มขึน้ของปริมาณการสง่ออกสนิค้าในกลุม่อตุสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ทัง้นีบ้ริษัท
ได้มีการพฒันาบรรจภุณัฑ์รูปแบบใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการใช้
งานของผู้ ผลิตและผู้บริโภคอยู่เสมอ เช่น การพัฒนาถ้วยใส่ผลไม้แช่แข็งให้มีความ
ทนทานต่อแรงกระแทก ลดอตัราความเสียหายของสินค้าขณะขนส่ง และบรรจุภณัฑ์
แบบปอ้งกนัเด็กเปิดใช้งาน (child-resistant zipper)  

 “ธุรกิจบรรจุภณัฑ์จากเยื่อและกระดาษ” รายได้จากการขายลดลง 13% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน และลดลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความ
ต้องการซือ้สินค้าที่ลดลงในกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสือ้ผ้าและ
รองเท้า เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การลดการกกัตนุสนิค้า และการลดก าลงัการผลติของ
อตุสาหกรรมยานยนต์  
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“ธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์” รายได้จากการขายลดลง 13% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 
จากการลดลงของความต้องการซือ้สินค้าในกลุม่เดียวกนักบักลุม่ธุรกิจบรรจุภณัฑ์จาก
เยื่อและกระดาษ แตเ่พิ่มขึน้ 17% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการรวมผล
ประกอบการของ Fajar (บริษัทผู้ผลติกระดาษบรรจภุณัฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย)  

ส าหรับ “สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ” ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 
(ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั) อยูท่ี่ 3,741 ล้านบาท ซึง่ลดลง 18% จากไตรมาสก่อน 
และลดลง 23% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากมาตรการการ
ปิดสถานศกึษาและนโยบายรณรงค์ให้ท างานท่ีบ้าน สง่ผลให้ความต้องการใช้กระดาษ
ส าหรับงานพิมพ์และเขียนลดลง โดยมี EBITDA เทา่กบั 155 ล้านบาท ลดลง 67% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน และลดลง 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี 
EBITDA margin ที่ 4% ขณะทีไ่ตรมาส 2 ปี 2562 อยูท่ี่ 7% 

ผลการด าเนินงานของช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 45,903 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส าหรับ EBITDA ใน       
คร่ึงปีแรก เท่ากับ 8,994 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
และมี EBITDA margin เพิ่มขึน้อยู่ที่ 20% จาก 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงานที่ดีของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร 
ในขณะที่ก าไรส าหรับงวด เท่ากับ 3,636 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 40% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีอตัราก าไรสทุธิที่ 8% เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่ 6% 
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ตำรำง 2  :  ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ
(ล้านบาท)

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
รายได้จากการขาย 2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 96,010 -12% -9% 201,751 -9%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 42,506 -7% -8% 88,751 -6%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 34,758 -24% -9% 73,087 -21%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 21,636 6% -11% 45,903 11%
ส่วนงานอ่ืน 27 -18% -4% 55 -11%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA 2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 21,964 11% 42% 37,388 -5%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 6,001 13% -11% 12,737 5%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 9,820 24% 237% 12,733 -20%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 3,963 19% -21% 8,994 26%
ส่วนงานอ่ืน 2,240 -31% 170% 3,071 -26%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA from Operations 2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 17,774 23% 17% 33,025 1%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 5,723 11% -14% 12,382 6%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 6,840 67% 142% 9,662 -13%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 3,963 19% -21% 8,989 26%
ส่วนงานอ่ืน 1,308 -29% 57% 2,139 -22%

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ม.ค.- มิ.ย. ม.ค.- มิ.ย.
EBITDA Margins (%) 2563 2562 2563 2563 2562

งบการเงินรวมเอสซีจี 19% 13% 14% 16% 15%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 13% 11% 14% 14% 12%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 20% 9% 7% 13% 12%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 18% 16% 21% 20% 17%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
ก าไรส าหรับงวด 2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 9,384 33% 35% 16,355 -13%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 1,944 211% -30% 4,722 36%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 4,564 23% 157% 6,342 -34%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 1,904 94% 10% 3,636 40%
ส่วนงานอ่ืน 983 -43% 40% 1,683 -45%

  หมายเหต ุ:EBITDA                               หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations       หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย
EBITDA Margins                   หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย
ก าไรส าหรับงวด                     หมายถึง  ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
งบการเงินรวมเอสซีจีแสดงผลการด าเนินงานหลงัตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน  
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ตำรำง 3  :  ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 2
2563 2563 2562 2562

เงินกู้ระยะสัน้ 40,951 41,799 19,267 22,116
ต่างประเทศ 7,470 8,081 6,341 6,113
บาท 33,481 33,718 12,926 16,003
% ของเงินกู้รวม 15% 15% 8% 10%
เงินกู้ระยะยำว 233,743 232,940 208,146 194,709
ต่างประเทศ 20,677 20,971 11,881 7,782
บาท 213,066 211,969 196,265 186,927
% ของเงินกู้รวม 85% 85% 92% 90%

เงินกู้รวม 274,694 274,739 227,413 216,825

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 88,628 84,333 46,002 42,678
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61,190 52,657 27,627 25,487
เงินลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 26,178 30,513 16,595 14,361
เงินลงทนุในตราสารหนี ้(ในกองทนุสว่นบคุคล) 
และเงินฝากประจ ามากกวา่ 12 เดือน 1,260 1,163 1,780 2,830

หนีสิ้นสุทธิ 186,066 190,406 181,411 174,147

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 2
2563 2563 2562 2562

อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรัพย์ (%) 10% 10% 12% 12%
อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรัพย์ (%)
     (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง) 12% 11% 13% 13%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.1 1.2 1.3 1.4
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.7 0.7 0.7 0.7
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 12.4 8.5 13.6 12.5
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.5 2.7 2.4 2.3
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า)
     (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง) 1.7 1.9 1.8 1.9
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.6 0.6 0.5
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 1.1 0.9 0.9
อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น (%) 10% 10% 12% 14%

หมายเหต ุ: หนีส้ินสทุธิ =   หนีส้ิน (ทีมี่ภาระดอกเบีย้) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อัตราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   EBITDA ย้อนหลงั 12 เดือน หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั่วคราวและลกูหนีก้ารค้าหารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ =   EBITDA หารดอกเบีย้จ่าย

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA =   หนีส้ินสทุธิหาร EBITDA ย้อนหลงั 12 เดือน

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินสทุธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินรวมหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น =   ก าไรส าหรับงวดย้อนหลงั 12 เดือน หารส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย  
 



  

                                                                                                   หน้า  9                                                   

                   
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563    
หน้ีสินสุทธิ เท่ากับ  
186,066 ล้านบาท  และ
อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ 
EBITDA เท่ากับ 2.5 เท่า    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 
เท่ากับ 22,193 ล้านบาท 
 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เอสซีจีมีหนีส้ินสทุธิ 186,066 ล้านบาท ลดลง 4,655 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 
ส่งผลให้อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อ EBITDA ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อยู่ที่ระดับ 2.5 เท่า 
ลดลงจาก 2.7 เท่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในขณะที่อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA (ไม่
รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) เทา่กบั 1.7 เทา่  

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 EBITDA เท่ากบั 37,388 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงิน
สดจ่ายทัง้สิน้ 36,963 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 22,193 
ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 9,512 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 3,858 ล้านบาท และจ่ายภาษี
เงินได้ 1,400 ล้านบาท  

ต้นทุนทางการเงินในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 เท่ากับ 3,759 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2562 จ านวน 6,442 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยคร่ึงปี
แรกของปี 2563 อยูท่ี่ 2.9% ขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของปี 2562 อยูท่ี่ 3.1%  

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 
22,193 ล้านบาท ทัง้นี  ้สัดส่วนการลงทุนเป็นของธุรกิจเคมิคอลส์ 59% ธุรกิจ    
แพคเกจจิง้ 19% ธุรกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 17% และอื่นๆ 5% โดย
คาดการณ์ว่ารายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุของทัง้ปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 55,000 ถึง 
65,000  ล้านบาท โดยประมาณ 50% จะเป็นการใช้เพื่อก่อสร้างโครงการปิโตรเคมีที่
เวียดนาม 
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ตำรำง 4  :  รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) มิถุนำยน ธันวำคม มิถุนำยน

2563 2562 2562

สินทรัพย์รวม 706,652 634,733 618,591

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและ

เงินลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 87,368 44,222 39,848

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 59,512 62,166 67,835

สินค้าคงเหลือ 50,926 56,411 60,604

เงินลงทนุระยะยาว 106,584 100,033 104,402

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 341,360 305,986 274,612

หนีสิ้นรวม 362,701 306,990 293,698

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 60,584 55,887 54,060

เงินกู้รวม 274,694 227,413 216,825

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 343,951 327,743 324,893

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 296,485 280,215 278,466

ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 47,466 47,528 46,427
 


