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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2562 

 
 

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 
เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด 
เท่ากับ 11,662 ล้านบาท  

 

 

 

 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วม 3,604 ล้านบาท 
ลดลง 3% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  

 
 
 

 
 
เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
62,184  ล้านบาท 

 

ภำพรวมธุรกิจ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 11,662 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11% 
จากไตรมาสก่อน จากผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ของทกุกลุม่ธุรกิจ เอสซีจีมี EBITDA 
เทา่กบั 19,555 ล้านบาท ลดลง 3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากไตรมาสก่อนเป็นช่วงที่มี
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม รายได้จากการขายเท่ากบั 112,379 ล้านบาท ลดลง 
4% จากไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัจากราคาขายของสนิค้าเคมีภณัฑ์ลดลง 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ก าไรส าหรับงวดลดลง 6% และ EBITDA ลดลง 
12% ตามผลการด าเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ เนื่องจากสว่นต่างราคาสินค้า
ลดลง โดยมีรายได้จากการขายลดลง 5% จากราคาขายของสนิค้าเคมีภณัฑ์ลดลง ตาม
ความต้องการสนิค้าในตลาดโลกทีล่ดลง 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เอสซีจีมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,604 ล้านบาท 
ลดลง 130 ล้านบาท หรือ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทนุมาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์คิดเป็น 61% ของทัง้หมด หรือเท่ากับ 2,206 
ล้านบาท ลดลง 18% ขณะทีม่ีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นคิดเป็น 
39% ของทัง้หมด หรือเทา่กบั 1,398 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เท่ากบั 1,437 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 66 ล้านบาท 
หรือ 5% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 
20 - 50%) เท่ากับ 1,326 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต ่ากว่า 20%) เท่ากับ 
111 ล้านบาท 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มัน่คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เทา่กบั 62,184 ล้านบาท ขณะที ่ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 
อยูท่ี่ 57,937 ล้านบาท  

เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 77,081 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 394 ล้านบาท หรือ 1% จาก      
ไตรมาสก่อน โดยมีอตัราหมนุเวียนสินค้าคงเหลอืต่อยอดขายเท่ากบั 47 วนั เท่ากบัไตรมาส
ก่อน (ไตรมาสที่ 4 ปี 2561) 
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ปริมาณขายสินค้าในประเทศ
เพิ่มขึ้น +2% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของกลุ่มธุรกิจหลัก 

ธุรกจิซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ตลาดปูนซีเมนต์โดยรวมในประเทศไทยเติบโต 2% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยภาครัฐ (สดัสว่นประมาณ 40%) เติบโตขึน้ 6% ขณะที่ภาคเอกชน 
(สัดส่วนประมาณ 60%) คงที่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี ร้าคาเฉลี่ย
ปนูซีเมนต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ขยบัตวัขึน้จากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกนัของปีก่อน
มาอยูใ่นช่วง 1,750 – 1,800 บาทตอ่ตนั 

ส าหรับผลิตภณัฑ์นอกเหนือจากปูนซีเมนต์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ความต้องการสินค้า
กระเบือ้งเซรามิกเพิ่มขึน้ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ความ
ต้องการสินค้าผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง (กระเบือ้งหลงัคา ฝา้เพดาน และผนงั) คงที่เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

ปริมาณขายกระเบือ้งเซรามิก (ปูพืน้และบุผนงั) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 45 ล้านตารางเมตร ลดลง 2% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากความต้องการที่ลดลงของตลาดกระเบือ้งเซรามิก
ในอินโดนีเซีย โดยราคาขายเฉลี่ยกระเบือ้งเซรามิกของเอสซีจีในภมูิภาคอาเซียนลดลง 
4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย
เท่ากบั 48,310 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 6% จาก
ไตรมาสก่อน ตามการขยายตวัของตลาดปนูซีเมนต์ในประเทศ ส าหรับ EBITDA เทา่กบั 
7,099 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 33% จาก       
ไตรมาสก่อน จากราคาปูนซีเมนต์ในประเทศและการลงทุนเพื่อประหยดั ต้นทุน โดย
ก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 3,040 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ
เพิ่มขึน้ 95% จากไตรมาสก่อน 

ตำรำง 1  :  งบกำรเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมำส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
2562 Y-o-Y Q-o-Q 2561

รำยได้จำกกำรขำย 112,379 -5% -4% 478,438
ก ำไรส ำหรับงวด 11,662 -6% 11% 44,748
EBITDA 19,555 -12% -3% 86,641
EBITDA from Operations 18,229 -13% 12% 75,452
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 9.7 -6% 11% 37.3

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
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ผลการด าเนินงานดีขึ้นจาก
ไตรมาสก่อน แต่ต า่กว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน จาก
ความต้องการในตลาดโลก
ลดลง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ธุรกจิเคมิคอลส์ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ราคาน า้มนัดิบโดยเฉลี่ยปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อน $4 
ต่อบาร์เรล หรือ 6% มาอยู่ที่ $64 ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคา Naphtha ปรับตวัลดลงจาก
ไตรมาสก่อน $48 ต่อตนั หรือ 8% มาอยู่ที่ $519 ต่อตนั โดยน า้มนัดิบได้รับปัจจยักดดนั
จากความกงัวลเก่ียวกบัการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ Naphtha ปรับตวัลดลง
ตามราคาน า้มนัดิบ 

ภาพรวมราคาเม็ดพลาสติกลดลงจากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่ลดลง
เนื่องมาจากสงครามการค้า โดยราคา HDPE ลดลงจากไตรมาสก่อน $114 ต่อตัน หรือ 
9% มาอยู่ที่ $1,093 ต่อตนั เช่นเดียวกบัราคา PP ที่ปรับลดลง $88 ต่อตนัหรือ 7% มาอยู่
ที่ $1,130 ต่อตัน ส่งผลให้ส่วนต่างราคาเฉลี่ย HDPE-Naphtha ปรับลดลง $66 ต่อตัน 
หรือ 10% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $573 ต่อตนั และส่วนต่างราคาเฉลี่ย PP-Naphtha 
ปรับลดลง $39 ตอ่ตนั หรือ 6% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่ $611 ต่อตนั โดยในไตรมาสที่ 1 
ปี 2562 ปริมาณขาย Polyolefin (PE และ PP) อยู่ที่ 471,000 ตัน ลดลง 6,000 ตัน หรือ 
1% จากไตรมาสก่อน โดยมีปริมาณการสง่ออก PE และ PP อยู่ที่ 54% หรือ 253,000 ตนั 
จากปริมาณการขายทัง้หมด 

ส าหรับตลาด PVC ส่วนต่างราคาเฉลี่ย PVC-EDC/C2 ใกล้เคียงไตรมาสก่อนที่ $335 
ต่อตัน หรือเพิ่มขึน้ 1% โดยปริมาณการขาย PVC ในไตรมาสที่  1 ปี 2562 ลดลง 
17,000 ตนั หรือ 8% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 208,000 ตนั เนื่องจากอปุสงค์ที่ลดลง
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และการแข่งขนัที่สงูขึน้ในเวียดนาม เนื่องจากเม็ดน าเข้าที่
เพิม่ขึน้ 

สว่นต่างราคาเฉลี่ย BD-Naphtha เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน 6% มาอยู่ที่ $582 ต่อตนั 
จากอุปสงค์ของเม็ดพลาสติก ABS ที่ปรับตัวดีขึน้ ขณะที่ส่วนต่างราคาเฉลี่ย MMA-
Naphtha ปรับตวัลดลง 16% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,613 ต่อตนั เป็นผลมาจาก
อปุสงค์ในเอเชียที่ชะลอตวัลง แม้วา่ผู้ผลติ MMA มีการปรับลดก าลงัการผลติ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 46,240 ล้านบาท ลดลง 
14% จากไตรมาสก่อน และลดลง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
ราคาสินค้าที่ปรับตวัลดลง โดย EBITDA ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน และลดลง 25% เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยู่ที่ 8,264 ล้านบาท จากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ลดลง ในขณะที่ EBITDA from operations เพิ่มขึน้ 33% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 7,267 
ล้านบาท เช่นเดียวกนักบัก าไรส าหรับงวดที่เพิ่มขึน้ 13% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่ 6,106 
ล้านบาท เนื่องจากไตรมาสก่อนมีขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอื แต่ลดลง 25% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากสว่นตา่งราคาสนิค้าที่ปรับตวัลดลง 

 

 



  

                                                                                                   หน้า  4                                                   

 
ผลการด าเนินงานเตบิโต
อย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ธุรกจิแพคเกจจิง้ 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ส าหรับสายธุรกิจบรรจภุณัฑ์ ราคาเฉลีย่ของเศษกระดาษน าเข้าลดลง 
$35 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $165 ต่อตนั เนื่องจากปริมาณความต้องการที่ลดลง
ของอตุสาหกรรมกระดาษบรรจุภณัฑ์ในประเทศจีน ราคาเฉลี่ยของกระดาษบรรจุภณัฑ์ใน
ภมูิภาคลดลง เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จาก $545 ต่อตนั มาอยู่ที่ระดบั $510 ต่อตนั จาก
ปริมาณความต้องการในจีนลดลงตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ส าหรับปริมาณขายของ
กระดาษบรรจภุณัฑ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อยู่ที่ 616,000 ตนั เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน 
สาเหตหุลกัจากปริมาณการขายในประเทศสงูขึน้ แตล่ดลง 4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน เนื่องจากความต้องการที่ลดลงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ปริมาณขายใน
ประเทศของกระดาษบรรจุภณัฑ์เท่ากบั 336,000 ตนั เพิ่มขึน้ 2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 
ผลจากภาพรวมของปริมาณความต้องการใช้บรรจุภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ปริมาณขายใน
ประเทศของกระดาษบรรจภุณัฑ์ลดลง 6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ในไตรมาสที่ 1 เท่ากบั 16,179 ล้านบาท ลดลง 
3% จากไตรมาสก่อน และลดลง 5% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย EBITDA ของ
สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์เท่ากับ 3,209 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 
4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการบริหารจดัการด้านต้นทนุของธุรกิจ 

ส าหรับสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ราคากระดาษพิมพ์เขียนในภมูิภาค ลดลง $50 ต่อตนั 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $820 ต่อตัน สอดคล้องกับต้นทุนราคาเยื่อที่ลดลง 
ราคาเฉลี่ยเยื่อใยสัน้และเยื่อใยยาว ลดลงจากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $685 ต่อตัน และ 
$695 ต่อตัน ตามล าดับ จากปริมาณความต้องการในประเทศจีนที่ลดลง ปริมาณขาย
กระดาษพิมพ์เขียนในประเทศอยูท่ี่ 77,000 ตนั เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน 12% สาเหตหุลกั
จากความต้องการตามฤดกูาล แต่ลดลงจากปีก่อน 6% ปริมาณการสง่ออกกระดาษพิมพ์
เขียนในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 31,000 ตนั คิดเป็น 29% ของปริมาณขายรวม 

รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ในไตรมาสที่ 1 เท่ากบั 4,948 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 8% จากไตรมาสก่อน แต่คงที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย EBITDA 
ของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษในไตรมาสนี ้เท่ากบั 632 ล้านบาท ลดลง 2% จากไตรมาส
ก่อน ในขณะที่เพิ่มขึน้ 36% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ผลจากการบริหารจดัการ
ด้านต้นทนุและการผลติที่มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ธุรกิจแพคเกจจิง้ มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 21,127 ล้านบาท 
ลดลง 1% จากไตรมาสก่อน และลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
สาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายที่ลดลงในสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ โดยมี EBITDA ส าหรับ
ไตรมาสนีเ้ท่ากบั 3,841 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 8% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารจัดการด้านต้นทุนของธุรกิจ โดยมาจากการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การซ่อมบ ารุง รวมถึงการด าเนินโครงการลด
ต้นทนุตา่งๆ ของบริษัท ทัง้นี ้EBITDA จากสายธุรกิจบรรจภุณัฑ์และจากสายธุรกิจเยื่อและ
กระดาษ คิดเป็นสดัสว่น 84% และ 16% ตามล าดบั ก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 1,681 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 13% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 11% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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ตำรำง 2  :  ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ

(ล้านบาท)

ไตรมาส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.

รายได้จากการขาย 2562 Y-o-Y Q-o-Q 2561

งบการเงินรวมเอสซีจี 112,379 -5% -4% 478,438
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 48,310 4% 6% 182,952
ธุรกิจเคมิคอลส์ 46,240 -13% -14% 221,538
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 21,127 -4% -1% 87,255
ส่วนงานอ่ืน 29 16% 16% 100

ไตรมาส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.

EBITDA 2562 Y-o-Y Q-o-Q 2561

งบการเงินรวมเอสซีจี 19,555 -12% -3% 86,641
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 7,099 10% 33% 21,244
ธุรกิจเคมิคอลส์ 8,264 -25% -9% 46,117
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 3,841 8% 5% 14,866
ส่วนงานอ่ืน 362 -70% -82% 4,469

ไตรมาส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.

EBITDA from Operations 2562 Y-o-Y Q-o-Q 2561

งบการเงินรวมเอสซีจี 18,229 -13% 12% 75,452
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 6,788 10% 29% 20,853
ธุรกิจเคมิคอลส์ 7,267 -34% 33% 36,674
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 3,839 8% 5% 14,850
ส่วนงานอ่ืน 346 7% -82% 3,130

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ม.ค.- ธ.ค.

EBITDA Margins (%) 2562 2561 2561 2561

งบการเงินรวมเอสซีจี 16% 18% 14% 16%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 14% 13% 11% 11%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 16% 21% 10% 17%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 18% 16% 17% 17%

ไตรมาส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.

ก าไรส าหรับงวด 2562 Y-o-Y Q-o-Q 2561

งบการเงินรวมเอสซีจี 11,662 -6% 11% 44,748
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 3,040 22% 95% 5,984
ธุรกิจเคมิคอลส์ 6,106 -25% 13% 29,166
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 1,681 11% 13% 6,319
ส่วนงานอ่ืน 870 166% -57% 3,431

  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 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1
2562 2561 2561

เงินกู้ระยะสัน้ 16,438 22,024 16,493

ต่างประเทศ 2,919 3,043 2,816
บาท 13,519 18,981 13,677
% ของเงินกู้รวม 8% 11% 8%
เงินกู้ระยะยำว 186,988 183,424 187,406
ต่างประเทศ 1,321 1,450 2,391
บาท 185,667 181,974 185,015
% ของเงินกู้รวม 92% 89% 92%

เงินกู้รวม 203,426 205,448 203,899

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 62,184 57,937 68,299
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,735 28,788 27,464
เงินลงทนุชัว่คราว 24,692 21,593 34,389
เงินลงทนุเผ่ือขาย 3,757 7,556 6,446

หนีสิ้นสุทธิ 141,242 147,511 135,600

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1
2562 2561 2561

อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรัพย์ (%) 12% 15% 14%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.6 1.6 1.4
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.9 0.9 0.9
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 12.1 12.0 13.2

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.9 1.7 1.6

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า)
     (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง) 1.6 1.5 1.6

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.5 0.4

อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.9 0.9
อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น (%) 17% 17% 19%

หมายเหต ุ: หนีส้ินสทุธิ =   หนีส้ิน (ทีมี่ภาระดอกเบีย้) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อัตราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั่วคราวและลกูหนีก้ารค้า 

     หารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ =   EBITDA หารดอกเบีย้จ่าย

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA =   หนีส้ินสทุธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินสทุธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินรวมหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น =   Annualized ก าไรส าหรับงวดหารส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย
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หน้ีสินสุทธิ เท่ากับ  
141,242 ล้านบาท ลดลง 
6,269 ล้านบาท  
จากไตรมาสก่อน  
 

 
 
 

รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 
เท่ากับ 8,653 ล้านบาท 
 
 
 
“การเตบิโตท่ีม่ันคง” 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ  

เอสซีจีมีหนีส้ินสุทธิ 141,242 ล้านบาท ลดลง 6,269 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน โดย 
EBITDA ในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 19,555 ล้านบาท ส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA 
เท่ากบั 1.9 เทา่ เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1.7 เท่า ในขณะที่อตัราสว่นหนีส้ิน
สทุธิตอ่ EBITDA (ไมร่วมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) เทา่กบั 1.6 เทา่  

ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เท่ากบั 1,614 ล้านบาท เมื่อเทียบกับต้นทุน
ทางการเงินในปี 2561 จ านวน 6,836 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 
ปี 2562 อยูท่ี่ 3.2% ใกล้เคียงกบัปี 2561 

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทนุส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากบั 8,653 ล้านบาท 
โดยสดัสว่นการลงทนุเป็นของธุรกิจเคมิคอลส์ 54% ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
22% ธุรกิจแพคเกจจิง้ 21% และสว่นงานอื่น 3% คาดการณ์รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุ
ที่จะเกิดขึน้ในปี 2562 ประมาณ 60,000 ล้านบาท จากการลงทนุในโครงการเคมีภณัฑ์
ในเวียดนาม โครงการขยายก าลงัการผลติ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และโครงการ
ซอ่มบ ารุงตา่งๆ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 EBITDA เทา่กบั 19,555 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจ่าย
ทัง้สิน้ 11,830 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 8,653 ล้านบาท 
จ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้  2,168 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 
1,009 ล้านบาท  
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ตำรำง 4  :  รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) มีนำคม ธันวำคม มีนำคม

2562 2561 2561

สินทรัพย์รวม 598,386 589,787 584,251

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว 58,427 50,381 61,853

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 65,802 63,915 60,525

สินค้าคงเหลือ 58,964 60,817 56,946

เงินลงทนุระยะยาว 108,413 110,265 108,419

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 249,641 247,466 247,138

หนีสิ้นรวม 281,240 271,918 282,409

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 47,933 48,992 61,180

เงินกู้รวม 203,426 205,448 203,899

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 317,146 317,869 301,842

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 275,599 277,097 257,359

ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 41,547 40,772 44,483
 


