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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2562 และช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 

 
 

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 
เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด 
ก่อนรายการปรับเงนิชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน 
เท่ากับ 9,079 ล้านบาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 

ในบริษัทร่วม ในช่วงคร่ึง     
ปีแรกของปี 2562 เท่ากับ 
6,765 ล้านบาท  ลดลง 15% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 
 
 

 

ภำพรวมธุรกิจ  
 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวดก่อนรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงาน (สุทธิ 2,035 ล้านบาท) เท่ากับ 9,079 ล้านบาท ลดลง 22% จากไตรมาสก่อน 
จากปัจจัยสงครามการค้าที่ส่งผลกระทบต่อส่วนต่างราคาสินค้าเคมีภัณฑ์  หากรวม
รายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 7,044 ล้านบาท 
ลดลง 40% จากไตรมาสก่อน เอสซีจีมี EBITDA from Operations เท่ากับ 14,456  ล้าน
บาท ลดลง 21% จากไตรมาสก่อน EBITDA เท่ากับ 19,805  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1% จาก
ไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม ขณะที่มีรายได้
จากการขายเท่ากบั 109,094 ล้านบาท ลดลง 3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายได้
ของธุรกิจหลกัลดลง 

เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ก าไรส าหรับงวดก่อนรายการปรับเงินชดเชยตาม
กฎหมายแรงงาน ลดลง 27% ตามผลการด าเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ จาก
ปัจจยัสงครามการค้า หากรวมรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ก าไรส าหรับ
งวดลดลง 43% เอสซี จีมี  EBITDA from Operations และ EBITDA ลดลง 30% และ 
25% ตามล าดับ ขณะที่รายได้จากการขายลดลง 9% สาเหตุหลกัจากราคาขายของ
สนิค้าเคมีภณัฑ์ลดลง 

ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2562 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวดก่อนรายการปรับเงิน
ชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 20,741 ล้านบาท ลดลง 16% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากสว่นต่างราคาสินค้าเคมีภณัฑ์ลดลง จากผลกระทบของสงครามการค้า หาก
รวมรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 18,706 ล้าน
บาท ลดลง 25% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน EBITDA เท่ากับ 39,360 ล้านบาท ลดลง 
19% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่รายได้จากการขายเท่ากบั 221,473 ล้านบาท 
ลดลง 7% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากราคาขายของสนิค้าเคมีภณัฑ์ปรับตวัลดลง  

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 เอสซีจีมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 
6,765 ล้านบาท ลดลง 1,172 ล้านบาท หรือ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนมาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์คิดเป็น 64% ของ
ทัง้หมด หรือเท่ากับ 4,308 ล้านบาท ลดลง 27% ขณะที่มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นคิดเป็น 36% ของทัง้หมด หรือเท่ากบั 2,457 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
42,573 ล้านบาท 
 

 
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
7.0 บาท/หุ้น 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 เท่ากับ 7,609 ล้านบาท ลดลง 539 
ล้านบาท หรือ 7% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 
(เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 6,675 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต ่า
กวา่ 20%) เทา่กบั 934 ล้านบาท 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มัน่คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร   
ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 42,573 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 
อยู่ที่ 57,937 ล้านบาท เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสทุธิ 77,972 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 891 
ล้านบาท หรือ 1% จากไตรมาสก่อน โดยมีอตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอืตอ่ยอดขายเท่ากบั 
48 วนั เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน (ไตรมาสที ่1 ปี 2562) ซึง่อยูท่ี่ 47 วนั 

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก
ของปี 2562 ในอตัรา 7.0 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 8,400 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ก าหนดวันที่ XD ในวันที่ 8 สิงหาคม 
2562 ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record date) วนัท่ี 9 สงิหาคม 2562  

ตำรำง 1  :  งบกำรเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมำส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
2562 Y-o-Y Q-o-Q 2562 Y-o-Y

รำยได้จำกกำรขำย 109,094 -9% -3% 221,473 -7%
ก ำไรส ำหรับงวดก่อนรำยกำรปรับ
     เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 9,079 -27% -22% 20,741 -16%
ก ำไรส ำหรับงวด 7,044 -43% -40% 18,706 -25%
EBITDA 19,805 -25% 1% 39,360 -19%
EBITDA from Operations 14,456 -30% -21% 32,685 -21%
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 5.9 -43% -40% 15.6 -25%

สรุปกำรจ่ำยเงินปันผล คร่ึงปีแรก คร่ึงปีแรก ประจ ำปี
2562 2561 2561

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 7.0 8.5 18.0
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรส ำหรับงวด (%) 45% 41% 48%

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 3% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  
  

ข้อมูลสรุปของส่วนงำนธุรกิจหลัก 

ธุรกจิซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ตลาดปนูซีเมนต์โดยรวมในประเทศไทยเติบโต 3% จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยภาครัฐ (สดัส่วนประมาณ 40%) เติบโต 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ขณะที่ภาคเอกชน (สดัส่วนประมาณ 60%) เติบโต 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้นี ้
ราคาปูนซีเมนต์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ช่วง
ราคา 1,750 – 1,800 บาทตอ่ตนั   
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ผลการด าเนินงานปรับตัว
ลดลงจากไตรมาสก่อน และ
ต า่กว่าช่วงเดียวกันของปี
ก่อน จากความต้องการใน
ตลาดโลกลดลง  

 
  
 
 
 

ส าหรับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากปูนซีเมนต์ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ความต้องการ
สนิค้ากระเบือ้งเซรามิกคงที่เมื่อเทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีความต้องการ
สินค้าผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง (กระเบือ้งหลงัคา ฝ้าเพดาน และผนัง) ลดลง 1% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน   

ปริมาณขายกระเบือ้งเซรามิก (ปูพืน้และบุผนงั) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน  (ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์) ในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 46 ล้านตารางเมตร ซึง่คงที่เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยราคาขายเฉลี่ยกระเบือ้งเซรามิกของเอสซีจีใน
ภมูิภาคอาเซียนลดลง 7% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการชะลอตวัของ
ตลาดอินโดนีเซีย    

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากบั 
45,928 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 5% จากไตรมาส
ก่อนโดยมีผลจากปัจจัยตามฤดูกาล ส่งผลให้ EBITDA เท่ากับ 5,591 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 
4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 21% จากไตรมาสก่อน โดยก าไรส าหรับงวด
ก่อนรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (สทุธิ 964 ล้านบาท) เท่ากับ 1,837  
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  แต่ลดลง 40% จากไตรมาสก่อน 
ทัง้นีห้ากรวมรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 873 
ล้านบาท ลดลง 48% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 71% จากไตรมาสก่อน 

ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2562 มีรายได้จากการขายเท่ากบั 94,238 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการขยายตัวของของตลาดปูนซีเมนต์ใน
ประเทศ ส่งผลให้ EBITDA เท่ากับ 12,690 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยก าไรส าหรับงวดก่อนรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เท่ากบั 4,877 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีห้ากรวมรายการปรับเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน ก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 3,913 ล้านบาท ลดลง 6% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกจิเคมิคอลส์ 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ราคาน า้มนัดิบโดยเฉลีย่ปรับตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน $4 ตอ่
บาร์เรล หรือ 6% มาอยู่ที่ $68 ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคา Naphtha ปรับตวัสงูขึน้จาก
ไตรมาสก่อน $22 ต่อตนั หรือ 4% มาอยูท่ี่ $541 ตอ่ตนั โดยราคาน า้มนัดิบได้รับปัจจยั
สนบัสนนุจากความตงึเครียดในภมูิภาคตะวนัออกกลาง ขณะทีร่าคา Naphtha ปรับตวั
เพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ 

ราคา HDPE ลดลงจากไตรมาสก่อน $13 ต่อตัน หรือ 1% มาอยู่ที่  $1,080 ต่อตัน 
เนื่องจากอปุสงค์ที่ปรับตวัลดลงจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีนและช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม ในขณะที่ราคา PP ปรับเพิ่มขึน้
จากไตรมาสก่อน $10 ต่อตันหรือ 1% มาอยู่ที่ $1,140 ต่อตัน เนื่องจากอุปทานที่
หายไปจากการหยดุผลิตเพื่อซ่อมบ ารุงโรงงานอย่างกระทนัหนัของผู้ผลิตหลายรายใน
เอเชีย ส่งผลให้ส่วนต่างราคาเฉลี่ย HDPE-Naphtha ปรับลดลง $34 ต่อตนั หรือ 6% 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $539 ต่อตัน และส่วนต่างราคาเฉลี่ย PP-Naphtha ปรับ
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ตลาดชะลอตัว 
 
 
 

ลดลง $12 ต่อตนั หรือ 2% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $599 ต่อตนั โดยในไตรมาสที่ 2 
ปี 2562 ปริมาณขาย Polyolefin (PE และ PP) อยู่ที่ 474,000 ตัน เพิ่มขึน้ 3,000 ตัน 
หรือ 1% จากไตรมาสก่อน โดยมีปริมาณการส่งออก PE และ PP อยู่ที่ 266,000 ตัน 
หรือ 56% จากปริมาณการขายทัง้หมด 

ส าหรับตลาด PVC สว่นตา่งราคาเฉลีย่ PVC-EDC/C2 เท่ากบัไตรมาสก่อน ที่ $335 ต่อ
ตัน โดยปริมาณการขาย PVC ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เพิ่มขึน้ 10,000 ตัน หรือ 5% 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 218,000 ตัน เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึน้ในธุรกิจปลายน า้ 
รวมถึงอปุทานที่ลดลงซึ่งเป็นผลจากการตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึน้ต่อ
ผู้ผลติในประเทศจีน 

สว่นต่างราคาเฉลี่ย BD-Naphtha ลดลงจากไตรมาสก่อน 20% มาอยู่ที่ $463 ต่อตนั 
ในขณะที่สว่นต่างราคาเฉลี่ย MMA-Naphtha ปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อน 14% มา
อยูท่ี่ $1,389 ตอ่ตนั เป็นผลมาจากอปุสงค์ในเอเชียที่ชะลอตวัลงจากสงครามการค้า 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายลดลง 1% จากไตรมาส
ก่อน และลดลง 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 45,995 ล้านบาท 
เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง โดย EBITDA เท่ากับ 8,209 ล้านบาท ลดลง
เลก็น้อยจากไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม แต่
ลดลง 49% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสว่นต่างราคาสินค้าปรับตวัลดลง 
รวมถึงมีขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ ในขณะที่ ก าไรส าหรับงวดก่อน
รายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (สทุธิ 482 ล้านบาท) เทา่กบั 4,424 ล้าน
บาท ลดลง 28% จากไตรมาสก่อน และลดลง 46% เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีกอ่น 
เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้าปรับตวัลดลง ประกอบกับมีขาดทุนจากการปรับมูลค่า
สนิค้าคงเหลือ ทัง้นีห้ากรวมรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ก าไรส าหรับ
งวดเท่ากับ 3,942 ล้านบาท ลดลง 35% จากไตรมาสก่อน และลดลง 52% เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในคร่ึงปีแรกของปี 2562 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายลดลง 16% มาอยู่ที่ 
92,235 ล้านบาท เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง จากปัจจัยความกังวลจาก
สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ส่งผลให้สว่นต่างราคา
สินค้าปรับตวัลดลง โดย EBITDA ลดลง 40% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มา
อยู่ที่ 16,473 ล้านบาท ในขณะที่ก าไรส าหรับงวดก่อนรายการปรับเงินชดเชยตาม
กฎหมายแรงงานลดลง 35% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยู่ที่ 10,530 ล้าน
บาท ทัง้นีห้ากรวมรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 
10,048 ล้านบาท ลดลง 38% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกจิแพคเกจจิง้ 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ราคาเฉลี่ยของเศษกระดาษน าเข้าลดลง $30 ต่อตนั จากไตร
มาสก่อน มาอยู่ที่ $135 ต่อตนั สาเหตหุลกัจากอปุทานท่ีสงูและปริมาณความต้องการ
ที่ลดลงของอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ ราคาเฉลี่ยของกระดาษบรรจุภัณฑ์ใน
ภมูิภาคลดลงจาก $510 ต่อตนั มาอยู่ที่ระดบั $450 ตอ่ตนั จากปริมาณความต้องการ
ในภมูิภาคที่ลดลง ส าหรับปริมาณขายของกระดาษบรรจุภณัฑ์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 
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อยู่ที่  637,000 ตัน เพิ่มขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน จากปริมาณการส่งออกที่สูงขึน้ 
ในขณะที่คงที่เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณขายในประเทศของกระดาษ
บรรจุภณัฑ์เท่ากับ 322,000 ตนั ลดลง 4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลง 4% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจ านวนวันท างานที่ ลดลงและมีการ
สง่เสริมการตลาดคอ่นข้างต ่า ส าหรับการเข้าซือ้หุ้นของ PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. 
ผลประกอบการจะถกูน ามารวมตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็นต้นไป 

ส าหรับปริมาณขายของบรรจภุณัฑ์กระดาษ (Paper-based Packaging) ในไตรมาสที่ 
2 ปี 2562 อยู่ที่  199,000 ตัน ลดลง 5% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปริมาณความ
ต้องการในประเทศที่ลดลง และลดลง 2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณขายใน
ประเทศของบรรจุภัณฑ์กระดาษ (Paper-based Packaging) เท่ากับ 168,000 ตัน 
ลดลง 5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน ในขณะท่ีคงที่เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ส าหรับปริมาณขายของ Advanced materials and polymer packaging ในไตรมาสที่ 
2 ปี 2562 อยู่ที่  8,556 ตัน เพิ่มขึน้ 8% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 9% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการขายในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึน้ ปริมาณขายใน
ประเทศของ Advanced materials and polymer packaging เทา่กบั 4,314 ตนั เพิ่มขึน้ 
1% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ธุรกิจแพคเกจจิง้ มีรายได้จากการขาย เท่ากบั 20,402 ล้านบาท 
ลดลง 3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และลดลง 6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยสาเหตหุลกัจากปริมาณความต้องการที่ลดลงทัง้ในกลุม่บรรจภุณัฑ์และกระดาษอื่นๆ 
โดยมี EBITDA ส าหรับไตรมาสนีเ้ท่ากับ 3,412 ล้านบาท ลดลง 11% เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อน และลดลง 10% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายที่
ลดลงและคา่ใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงที่สงูขึน้ ในขณะที่ก าไรส าหรับงวดก่อนรายการปรับ
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (สุทธิ 338 ล้านบาท) เท่ากับ 1,375 ล้านบาท ลดลง 
18% จากไตรมาสก่อน และลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้นีห้าก
รวมรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 1,037 ล้าน
บาท ลดลง 38% จากไตรมาสก่อน และลดลง 35% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2562 รายได้จากการขายเท่ากับ 41,529 ล้านบาท 
ลดลง 5% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณความ
ต้องการที่ลดลงทัง้ในกลุม่บรรจุภณัฑ์และกระดาษอื่นๆ ส าหรับ EBITDA ในคร่ึงปีแรก
เท่ากบั 7,253 ล้านบาท ลดลง 1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที่ก าไร
ส าหรับงวดก่อนรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เท่ากบั 3,056 ล้านบาท 
ลดลง 2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีห้ากรวมรายการปรับเงินชดเชยตาม
กฎหมายแรงงาน ก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 2,718 ล้านบาท ลดลง 13% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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ตำรำง 2  :  ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ
(ล้านบาท)

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
รายได้จากการขาย 2562 Y-o-Y Q-o-Q 2562 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 109,094 -9% -3% 221,473 -7%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 45,928 3% -5% 94,238 3%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 45,995 -19% -1% 92,235 -16%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 20,402 -6% -3% 41,529 -5%
ส่วนงานอ่ืน 33 43% 14% 62 29%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA 2562 Y-o-Y Q-o-Q 2562 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 19,805 -25% 1% 39,360 -19%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 5,591 4% -21% 12,690 7%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 8,209 -49% -1% 16,473 -40%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 3,412 -10% -11% 7,253 -1%
ส่วนงานอ่ืน 2,602 126% n.a. 2,964 25%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA from Operations 2562 Y-o-Y Q-o-Q 2562 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 14,456 -30% -21% 32,685 -21%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 5,464 2% -20% 12,252 6%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 4,368 -58% -40% 11,635 -46%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 3,412 -10% -11% 7,251 -1%
ส่วนงานอ่ืน 1,221 35% 253% 1,567 28%

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ม.ค.- มิ.ย. ม.ค.- มิ.ย.
EBITDA Margins (%) 2562 2561 2562 2562 2561

งบการเงินรวมเอสซีจี 13% 17% 16% 15% 17%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 12% 12% 14% 13% 13%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 9% 18% 16% 13% 20%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 17% 17% 18% 17% 17%

ก าไรส าหรับงวดก่อนรายการปรับ ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
     เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 2562 Y-o-Y Q-o-Q 2562 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 9,079 -27% -22% 20,741 -16%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 1,837 10% -40% 4,877 17%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 4,424 -46% -28% 10,530 -35%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 1,375 -14% -18% 3,056 -2%
ส่วนงานอ่ืน 1,481 43% 70% 2,351 73%

ไตรมาส 2 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- มิ.ย. % เปล่ียนแปลง
ก าไรส าหรับงวด 2562 Y-o-Y Q-o-Q 2562 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 7,044 -43% -40% 18,706 -25%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 873 -48% -71% 3,913 -6%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 3,942 -52% -35% 10,048 -38%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 1,037 -35% -38% 2,718 -13%
ส่วนงานอ่ืน 1,227 19% 41% 2,097 54%

  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
2562 2562 2561 2561

เงินกู้ระยะสัน้ 22,116 16,438 22,024 19,314
ต่างประเทศ 6,113 2,919 3,043 3,019
บาท 16,003 13,519 18,981 16,295
% ของเงินกู้รวม 10% 8% 11% 9%
เงินกู้ระยะยำว 194,709 186,988 183,424 187,230
ต่างประเทศ 7,782 1,321 1,450 2,356
บาท 186,927 185,667 181,974 184,874
% ของเงินกู้รวม 90% 92% 89% 91%

เงินกู้รวม 216,825 203,426 205,448 206,544

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 42,573 62,184 57,937 68,947
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,487 33,735 28,788 33,904
เงินลงทนุชัว่คราว 14,361 24,692 21,593 28,228
เงินลงทนุเผ่ือขาย 2,725 3,757 7,556 6,815

หนีสิ้นสุทธิ 174,252 141,242 147,511 137,597

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 2
2562 2562 2561 2561

อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรัพย์ (%) 11% 12% 15% 15%
อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรัพย์ (%)
     (ไม่รวมสนิทรัพย์ของ Fajar) 12% 12% 15% 15%
อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรัพย์ (%)
     (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง
     และสนิทรัพย์ของ Fajar) 13% 13% 15% 15%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.4 1.6 1.6 1.8
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.7 0.9 0.9 1.1
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 12.5 12.1 12.0 15.4
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.5 1.9 1.7 1.5
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า)
     (ไม่รวมหนีส้นิสทุธิของ Fajar) 2.0 1.9 1.5 1.5
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า)
     (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง
     และหนีส้นิสทุธิของ Fajar) 1.6 1.6 1.5 1.5
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.4 0.5 0.4
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.9 0.9 0.9
อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น (%) 13% 17% 17% 19%

หมายเหต ุ: หนีส้ินสทุธิ =   หนีส้ิน (ทีมี่ภาระดอกเบีย้) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร
EBITDA =   ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
อัตราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   Annualized EBITDA (จาก EBITDA คร่ึงปีแรก) หารสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนีส้ินหมนุเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั่วคราวและลกูหนีก้ารค้าหารหนีส้ินหมนุเวียน
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ =   EBITDA หารดอกเบีย้จ่าย
อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA =   หนีส้ินสทุธิหาร Annualized EBITDA (จาก EBITDA คร่ึงปีแรก)
อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินสทุธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินรวมหารส่วนของผู้ ถือหุ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น =   Annualized ก าไร (จากก าไรคร่ึงปีแรก) หารส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย  
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ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562    
หน้ีสินสุทธิ เท่ากับ  
174,252 ล้านบาท      
จากรวมหน้ีสินสุทธิของ 
Fajar 
 

 
 
 
 

รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 
เท่ากับ 39,768 ล้านบาท 
 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เอสซีจีมีหนีส้ินสุทธิ 174,252 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26,741 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4 ปี 
2561 จากรวมงบแสดงฐานะการเงินของ Fajar โดย EBITDA ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 
2562 เท่ากับ 39,360 ล้านบาท ส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA เท่ากบั 2.0 เท่า 
(ไม่รวมหนีส้ินสุทธิของ Fajar) เนื่องจากจะรวม EBITDA ของ Fajar ในไตรมาส 3 ปี 2562 
ในขณะที่อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
และหนีส้นิสทุธิของ Fajar) เทา่กบั 1.6 เทา่  

ต้นทุนทางการเงินในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 เท่ากับ 3,202 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2561 จ านวน 6,836 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยคร่ึงปี
แรกของปี 2562 อยูท่ี่ 3.1% ขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของปี 2561 อยูท่ี่ 3.2%  

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 
39,768 ล้านบาท ทัง้นี ้สัดส่วนการลงทุนเป็นของธุรกิจแพคเกจจิง้ 60% ธุรกิจเคมิ
คอลส์ 28% ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 10% และอื่นๆ 2% โดยคาดการณ์ว่า
รายจ่ายลงทนุและเงินลงทุนของทัง้ปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 70,000  ล้านบาท ส่วน
ใหญ่จากการลงทนุของธุรกิจเคมิคอลส์และธุรกิจแพคเกจจิง้ รวมถึงโครงการปรับปรุง
ประสทิธิภาพและซอ่มบ ารุง 
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ตำรำง 4  :  รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) มิถุนำยน ธันวำคม มิถุนำยน

2562 2561 2561

สินทรัพย์รวม 618,591 589,787 590,719

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว 39,848 50,381 62,132

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 67,835 63,915 62,015

สินค้าคงเหลือ 60,604 60,817 60,772

เงินลงทนุระยะยาว 104,402 110,265 103,966

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 274,612 247,466 247,294

หนีสิ้นรวม 293,698 271,918 277,289

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 54,060 48,992 54,321

เงินกู้รวม 216,825 205,448 206,544

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 324,893 317,869 313,430

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 278,466 277,097 271,758

ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 46,427 40,772 41,672
 


