
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์      
 
เอสซีจี แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2563 แขง็แกร่ง อานิสงค์ตลาดเคมีภัณฑ์ฟ้ืนตัว ธุรกจิแพคเกจจิง้เตบิโต  

เดนิหน้าเพิ่มสัดส่วนสินค้า HVA พร้อมการปรับตัวไวของธุรกจิ  
 
กรุงเทพฯ : 29 ตุลาคม 2563 –เอสซีจีเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2563 มีก าไรมากกว่าช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน ร้อยละ 57 จากการฟ้ืนตัวของตลาดเคมีภัณฑ์โลก และการเพิ่มสัดส่วนสินค้า HVA โมเดลธุรกิจ 
แพคเกจจิ้งที่แข็งแกร่ง และการทรานฟอร์มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างให้ตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้า ม่ันใจมาถูกทาง แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสินค้า HVA โซลูชัน  
และบริการครบวงจร รอโอกาสตลาดฟ้ืนตัว และสร้างการเตบิโตระยะยาว 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า “งบการเงินรวมก่อนสอบทานของเอสซีจี  
ในไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2563 มีรายได้จากการขาย 100,938 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อน และมีก าไรส าหรับ
งวด 9,741 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อน จากผลการด าเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ท่ีดีขึน้ ตามความต้องการ
สินค้าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ในประเทศจีนและภมูิภาคเอเชีย และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้างท่ีดีขึน้  

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 9 ในขณะท่ีก าไรส าหรับงวดเพ่ิมขึน้อย่างเด่นชดั
ถงึร้อยละ 57 จากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจเคมิคอลส์  นวตักรรมสินค้าและบริการท่ีมีมลูคา่เพ่ิม (High Value Added 
Products & Services - HVA) ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง  

ส าหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 302,689 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ท่ีลดลง ตามราคาน า้มันท่ีลดลง โดยมีก าไรส าหรับงวด 
26,096 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจแพคเกจจิง้ 
ทัง้นี ้ภาพรวมของธุรกิจมีการปรับตวัอย่างรวดเร็ว น าเทคโนโลยีมาใช้ตลอด Supply Chain แบบครบวงจร  

เอสซีจีมีการปรับกลยุทธ์นวตักรรมสินค้าและบริการ HVA โดยได้ยกระดบัเกณฑ์การพิจารณาให้เข้มข้นขึน้ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก เน้นการปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
เพ่ือสร้างผลก าไรให้สงูขึน้ ภายใต้เกณฑ์ใหม่ เอสซีจีมียอดขายสินค้าและบริการ HVA ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 

อยู่ท่ี 93,593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของยอดขายรวม 
นอกจากนี ้ยังมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมการส่งออกจากประเทศไทย  ใน 9 เดือนแรก

ของปี 2563 ทัง้สิน้ 128,937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของยอดขายรวม ลดลงเลก็น้อยจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
สินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วันที่  30 กันยายน 2563 มีมูลค่า 723,147 ล้านบาท โดยร้อยละ 38  

เป็นสินทรัพย์ในอาเซียน 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2563 แยกตามรายธุรกจิ ดังนี ้
ธุรกจิเคมิคอลส์ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 37,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน เน่ืองจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวลง แต่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากราคาผลิตภัณฑ์ท่ีปรับตัว
เพ่ิมขึน้ โดยมีก าไรส าหรับงวด 5,488 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 80 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากราคาวตัถุดิบท่ีลดลง 
และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนต่างราคา PVC-EDC/C2 
ท่ีเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัมีก าไรจากการปรับมลูคา่สินค้าคงเหลือ 



 

 

 

ส าหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์มีรายได้จากการขาย 110,835 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาผลิตภัณฑ์ท่ีปรับตวัลดลง โดยมีก าไรส าหรับงวด 11,830 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 

ธุรกจิซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 42,685 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการของตลาดยงัคงลดลงจากมาตรการปิดเมือง แต่คงท่ีเมื่อเทียบไตรมาส
ก่อน โดยมีก าไรส าหรับงวด 1,894 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 176 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต ขณะท่ีลดลงร้อยละ 3 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากปัจจยัตามฤดกูาล 

ส าหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้างมีรายได้จากการขาย 131,436 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการของตลาดท่ียังคงลดลงจากมาตรการปิดเมือง 
โดยมีก าไรส าหรับงวด 6,616 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 59 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างตอ่เน่ืองและต้นทนุพลงังานท่ีลดลง 

ธุรกจิแพคเกจจิง้ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 23,287 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 จากไตรมาสก่อน  
จากปริมาณความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคท่ียังเติบโต ปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมขีน้ และการเร่ิมฟื้นตวัของสินค้าคงทน 
ในกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ โดยมีก าไรส าหรับงวด 1,335 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ
ลดลงร้อยละ 30 จากไตรมาสก่อน จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลรูเปียห์  อินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิดขาดทุน 
จากอตัราแลกเปลี่ยนทางบญัชี (หลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ) 111 ล้านบาท 

ส าหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจแพคเกจจิง้มีรายได้จากการขาย 69,190 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของความต้องการใช้สินค้าจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  
และการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากการซือ้กิจการกระดาษบรรจุภณัฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย และบรรจุ
ภณัฑ์จากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอร์ในประเทศไทย โดยมีก าไรส าหรับงวด 4,971 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

นายรุ่งโรจน์กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาสท่ี 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2563 เติบโตเป็นท่ีน่าพอใจ ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 ในไตรมาสท่ีผ่านมา ตลาดเคมีภัณฑ์โลกปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพาะสินค้า HVA  
ในกลุ่มอตุสาหกรรมเกษตร ยานยนต์ และสินค้าคงทน ด้านธุรกิจแพคเกจจิง้มีการปรับโมเดลธุรกิจ มุ่งเสนอโซลชูนัครบวงจร 
จึงเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ  (Business Transformation) ท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการพฒันาสินค้าและบริการ พร้อมโซลชูันครบวงจร ช่องทางค้า
ปลีกในรูปแบบ Active Omni-Channel นวัตกรรมสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิม สินค้าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) นอกจากนี ้เอสซีจียังมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจ รอการฟื้นตัวของตลาด  
เพ่ือสร้างการเติบโตในระยะยาว 

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง เอสซีจีได้ร่วมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยล่าสุด 
เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลยัอ็อกซฟอร์ด และแอสตร้าเซนเนก้า  ในการผลิตวคัซีนวิจัย
ป้องกันโควิด-19 เพ่ือให้คนไทยได้ใช้วัคซีนเป็นกลุ่มแรก ๆ ในช่วงคร่ึงแรกของปีหน้า ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมั่นและ 
ฟื้นเศรษฐกิจไทย โดยมูลนิธิเอสซีจีได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวคัซีนในประเทศ 100 ล้านบาท ตลอดจนยังคงร่วมมือ 



 

 

 

กับเครือข่ายดูแลความปลอดภัยของแพทย์และประชาชน ด้วยการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันเชือ้โควิด -19  
อาทิ ห้องตรวจหาเชือ้ แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานเกือบ 1,000 แห่งทัว่ประเทศ 

เพ่ือสู้ วิกฤตเศรษฐกิจ เอสซีจีได้สง่เสริมพฒันาอาชีพท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด ด้วยการจดัอบรมช่างก่อสร้างมืออาชีพ 
โดยสถาบัน PROBUILD รวมถึงพัฒนาอาชีพการเกษตรครบวงจร เพ่ือสร้างรายได้มัน่คงให้แก่เกษตรกร โดยสยามคูโบต้า  
อีกทัง้สง่เสริมเยาวชนให้มีทกัษะด้านดิจิทลัและเทคโนโลยี โดยมลูนิธิเอสซีจี” 

ส าหรับธุรกิจเคมิคอลส์ ฟืน้ตวัดีขึน้หลงัสถานการณ์โควิด-19 เร่ิมคลี่คลาย เป็นผลมาจากกลุ่มอตุสาหกรรมเกษตร 
ยานยนต์ และสินค้าคงทนกลบัมาดีขึน้ในไตรมาสที่ 3 โดยธุรกิจเร่งพฒันาสินค้าและบริการท่ีมีมลูคา่เพ่ิมสงูให้มีสดัสว่นท่ีสงูขึน้ 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดท่ีฟื้นตวั ตลอดจนเร่งพัฒนาออกแบบสินค้าให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน  
เช่น เม็ดพลาสติกส าหรับบรรจุภณัฑ์ Flexible Packaging ท่ีท าจากเม็ดพลาสติกชนิดเดียว (Mono-material) เม็ดพลาสติก
คุณภาพสูงท่ีใช้ในการเพ่ิมคุณภาพของพลาสติกรีไซเคิล และเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Post-Consumer Recycled Resin) 
คุณภาพสูง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการรีไซเคิลและตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์สินค้า ขณะท่ียังคงความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจท่ียืดหยุ่น  เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ควบคู่กับด าเนินการบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจ 
ด้วยมาตรการท่ีเข้มแข็ง สง่ผลให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างตอ่เน่ืองทัง้ในไทยและตา่งประเทศ  

ในสว่นของโครงการ MOC Debottleneck มีความคืบหน้าตามแผนร้อยละ 97 ซึง่จะมีก าลงัการผลิตโอเลฟินส์เพ่ิมขึน้ 
350,000 ตนัต่อปี และโครงการปิโตรเคมีครบวงจร Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ท่ีเวียดนาม มี
ความคืบหน้าตามแผน โดยด าเนินโครงการไปแล้วกวา่ร้อยละ 55 

ส่วนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ยงัสามารถสร้างรายได้และเติบโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยสินค้าและบริการ 
พร้อมโซลชูนัครบวงจร (End-to-End Service Solution) ท่ียงัคงเติบโต เช่น CPAC Construction Solution ท่ีร่วมกบัเครือข่าย 
น าเทคโนโลยีล า้สมัย ผนวกกับสินค้าคุณภาพสูงและความเช่ียวชาญของเอสซีจี  มาให้บริการงานก่อสร้างครบวงจร 
ท่ีตรงความต้องการลกูค้า อาทิ การเทคอนกรีตฐานรากแบบตอ่เน่ืองในโครงการ One Bangkok ด้วยปริมาณคอนกรีต 27,300 
ลกูบาศก์เมตร ซึง่เป็นสถิติการเทคอนกรีตฐานรากต่อเน่ืองสงูท่ีสดุในไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  และการด าเนินธุรกิจ 
Lifetime Solution ท่ีให้บริการซอ่มแซมอาคารและกลุ่มงานโครงสร้างขนาดใหญ่แบบครบวงจร พร้อมยกระดบัความสามารถ
ในการแข่งขันและขยายบริการไปยังภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น ขณะท่ี SCG Solar Roof Solutions ระบบหลงัคาโซลาร์ 
จากเอสซีจี มียอดขายเติบโต 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพราะช่วยประหยัด 
คา่ไฟให้กบัเจ้าของบ้านได้สงูสดุถงึร้อยละ 60 

ธุรกิจยังเดินหน้าพัฒนาช่องทางค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-Channel ท่ี เช่ือมต่อช่องทางออนไลน์ 
SCGHOME.com กบัเครือข่ายร้านค้าปลีกรูปแบบแฟรนไชส์ของ SCG HOME 17 แห่งทัว่ประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าท่ีต้องการปรับปรุงบ้านด้วยสินค้าพร้อมการบริการติดตัง้ ล่าสุดได้ร่วมมือกับบุญถาวร เพ่ือเสริมศักยภาพ  
การให้บริการในสินค้ากลุ่มตกแต่ง การปรับปรุงบ้าน การบริหาร Supply Chain และการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคอาเซียน 
รวมถึงร่วมกับเครือข่ายผู้ แทนจ าหน่ายท่ีมีความเข้าใจตลาดในแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือให้สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาด 
ได้อย่างตอ่เน่ือง ท าให้ธุรกิจค้าปลีกและการจดัจ าหน่ายมียอดขายเติบโตขึน้ร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน     

นอกจากนี ้ธุรกิจยังมุ่งขับเคลื่อนหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการรับซือ้วสัดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว  
ใบอ้อย ซังข้าวโพด ฯลฯ มาบีบอัดและน ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ ช่วยลดปัญหาฝุ่ น PM2.5  
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก การน าเข้าเชือ้เพลิงฟอสซิลจากตา่งประเทศ และเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร  



 

 

 

ในส่วนของโรงงานปูนซีเมนต์ Mawlamyine Cement Limited (MCL) ท่ีเมียนมา ได้หยุดการผลิตปูนซีเมนต์ชัว่คราว 
เน่ืองจากอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือยุติข้อพิพาทกับหุ้ นส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับการจัดหาวัตถุดิบ  ซึ่งแทบจะไม่มีผลกระทบ 
ตอ่สถานะทางเงินและการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี  

ขณะท่ี ธุรกจิแพคเกจจิง้ ยงัคงแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสดุเมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2563 SCGP ได้น าหุ้นเข้าซือ้
ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยราคาเสนอขายสดุท้ายหุ้น IPO ท่ี 35.00 บาทต่อหุ้น นบัเป็นก้าวส าคญั
ของ SCGP ท่ีจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจจากการมีฐานะการเงินท่ีเข้มแข็งขึน้ เพ่ือรองรับแผนงานการขยายธุรกิจ
ต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกัน ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนของการเข้าซือ้ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company หรือ SOVI 
ในเวียดนาม คาดวา่การท าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคมนี ้ ซึง่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัให้ธุรกิจครอบคลมุทัง้ภมูิภาคอาเซียน  รวมถงึตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร นอกจากนี ้
ธุรกิจก็มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว OptiSorb-X ท่ีช่วยคงคุณภาพ 
ของสินค้า และยืดอายกุารเก็บสินค้าให้ยาวนานขึน้ 

ทัง้นี ้เอสซีจี และพันธมิตรได้ร่วมกันจัดงาน งาน SD Symposium 2020 Circular Economy: Action for 

Sustainable Future เพ่ือขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ 
และคุ้ มค่าสูงสุดใน 4 ด้าน 1.) ใช้น า้หมุนเวียน 2.) เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตการเกษตร 3.) การจัดการขยะ  
และ 4.) อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งจะมีการน าเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
เวลา 13.30-15.30 น. ในรูปแบบ Online Symposium ที่ www.sdsymposium2020.com 
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