บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2565
ภำพรวมธุรกิจ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
เอสซีจีมีกาไรสาหรับงวด
เท่ากับ 8,844 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 6% จากไตรมาสก่อน

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 152,494 ล้านบาท เพิ่มขึน้
7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากยอดขายที่สงู ขึน้ ของทุกกลุม่ ธุรกิจ EBITDA เท่ากับ
17,622 ล้านบาท ลดลง 18% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากไตรมาสก่อนเป็ น
ช่วงที่มีรายได้เงินปั นผลรับ ประกอบกับในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจเคมิคอลส์ลดลง แม้วา่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิต ภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจแพคเกจจิง้
(ไม่รวมรายการปรับปรุงประมาณการเงินค่าหุน้ ที่คาดว่าจะต้องจ่าย หรือ Earn-Out ใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564) มีผลการดาเนินงานที่ดีขนึ ้ กาไรสาหรับงวดเท่ากับ 8,844 ล้านบาท
เพิ่ม ขึ น้ 6% จากไตรมาสก่อ น ส่ว นใหญ่ จ ากผลการดาเนิน งานที่ดีขึน้ ของธุร กิ จ
ซีเ มนต์แ ละผลิต ภัณ ฑ์ก่อ สร้า ง และส่ว นแบ่ง กาไรจากบริษั ท ร่ว มของธุร กิ จ อื ่น
(ธุรกิ จ เครื่องจักรกลการเกษตร)
เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี ก่อน เอสซีจีมี รายได้จากการขายเพิ่ มขึน้ 25% จาก
ยอดขายที่เพิ่มขึน้ ของทุกกลุ่ม ธุรกิ จ สาเหตุหลักจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัว สูงขึน้
ตามราคาตลาด EBITDA ลดลง 26% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และกาไรสาหรับงวด
ลดลง 41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบของ
ธุรกิจเคมิคอลส์ปรับตัวสูงขึน้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ประกอบกับในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
มี วิก ฤติ ฤ ดูห นาวที่ รุน แรงในสหรัฐ อเมริก าส่งผลให้อุป ทานมี อ ยู่อ ย่างจากัด ท าให้
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีมีผลประกอบการที่ดีกว่าปกติ
ธุรกิ จแพคเกจจิ ง้ มี รายได้จากการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 36,634 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 34% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน EBITDA เท่ากับ 4,890 ล้านบาท ลดลง 7%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมี กาไรสาหรับงวด เท่ากับ 1,658 ล้านบาท
ลดลง 22% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน

ส่วนแบ่งกาไรจาก
บริษัทร่วมเท่ากับ
3,419 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
52% จากไตรมาสก่อน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม 3,419 ล้านบาท เพิ่มขึน้
1,171 ล้านบาท หรือ 52% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม
ในธุรกิจเคมิคอลส์คิดเป็ น 46% ของทัง้ หมด หรือ 1,557 ล้านบาท ลดลง 158 ล้านบาท
จากไตรมาสก่อน ขณะที่มีส่วนแบ่งกาไรจากบริษัท ร่วมในธุรกิจอื่นคิดเป็ น 54% ของ
ทัง้ หมด หรือ 1,862 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,329 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน
เอสซีจีมีเงินปั นผลรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,296 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 985 ล้านบาท
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาจากเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุน้ 20 - 50%)
เท่ากับ 1,250 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจีถือหุน้ ต่ากว่า 20%) เท่ากับ 46 ล้านบาท
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เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้ การบริหาร เท่ากับ
81,677 ล้ านบาท

เอสซีจียงั คงมีโครงสร้างทางการเงินที่ ม่นั คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 81,677 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
อยูท่ ี่ 68,323 ล้านบาท
เอสซีจีมีเงิ นทุนหมุนเวียนสุทธิ 106,851 ล้านบาท เพิ่ มขึน้ จากไตรมาสก่อน 6% โดยมี
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อต้นทุนขายเท่ากับ 58 วัน เทียบกับ 62 วันในไตรมาสก่อน
(ไตรมาสที่ 4 ปี 2564)

ตำรำง 1 : งบกำรเงินรวมเอสซีจี
(ล้านบาท)

รำยได้จำกกำรขำย
กำไรสำหรับงวด
EBITDA
EBITDA from Operations
กำไรต่อหุน้ (บำท)
หมายเหตุ : EBITDA
EBITDA from Operations
กาไรสาหรับงวด

ไตรมำส 1
2565

% เปลีย่ นแปลง
Y-o-Y

% เปลีย่ นแปลง
Q-o-Q

ม.ค.- ธ.ค.
2564

152,494
8,844
17,622
16,372
7.4

25%
-41%
-26%
-30%
-41%

7%
6%
-18%
-4%
6%

530,112
47,174
91,867
81,685
39.3

หมายถึง กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
หมายถึง กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หมายถึง กาไรสาหรับงวดส่วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุน้ บริษัทใหญ่

ข้อมูลสรุ ปของส่วนงำนธุรกิจหลัก
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง

EBITDA Margin เพิ่มสูงขึน้
จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็ นผล
มาจากการควบคุมต้ นทุน
และการปรับราคาทีเ่ พิ่มขึน้

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดปูนซีเมนต์โดยรวมในประเทศไทยชะลอตัว โดยหดตัว 3%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้เกิดสถานการณ์
เงินเฟ้อ ภาคการท่องเที่ยวฟื ้ นตัวล่าช้า และความไม่ม่นั ใจในสถานการณ์เศรษฐกิจ โดย
ความต้องการจากภาครัฐ (สัดส่วนประมาณ 40% ของตลาด) หดตัว 1% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่ความต้องการภาคครัวเรือนและภาคเอกชน (สัดส่วน
ประมาณ 60% ของตลาด) หดตัว 4% และ 3% ตามลาดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ทัง้ นีร้ าคาปูนซีเมนต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึน้ เฉลี่ยอยู่ในช่วง
ราคา 1,800-1,900 บาทต่อตัน
สาหรับความต้องการสินค้าที่ไม่ใช่ซีเมนต์ พบว่าความต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
(กระเบือ้ งหลังคาและฝาฝ้า) ยังคงหดตัวลง 1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่
ความต้องการสินค้ากระเบือ้ งเซรามิกในประเทศเพิ่มขึน้ 2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากยังมีความต้องการในงานปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง
ปริมาณขายกระเบื อ้ งเซรามิ ก (ปูพื น้ และบุผนัง) ของเอสซี จี ในภูมิ ภาคอาเซี ยน (ไทย
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์) ในไตรมาสนีอ้ ยู่ที่ 44 ล้านตารางเมตร หรือเพิ่มขึน้
6% จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน ทั้งนี ้ ราคาขายเฉลี่ยกระเบื ้องเซรามิ กของเอสซี จี ใน
หน้า 2

ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากับ
50,890 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้า
ในภูมิภาคและสินค้ากลุม่ กระเบือ้ งเซรามิกเพิ่มขึน้ โดยมี EBITDA 5,893 ล้านบาท ลดลง
10% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน กาไรสาหรับงวดเท่ากับ 2,308 ล้านบาท หรือลดลง 18%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึน้

ธุรกิจเคมิคอลส์

ปริมาณขาย Polyolefin ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ยังคง
สูงอย่างต่อเนื่อง แม้ ตลาดมี
ความผันผวนเพิ่มมากขึน้

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ราคานา้ มันดิบโดยเฉลีย่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ $17 ต่อบาร์เรล มาอยูท่ ี่
$97 ต่อบาร์เรล ราคา Naphtha ปรับ ตัวเพิ่ มขึน้ จากไตรมาสก่ อน $132 ต่อตัน หรือ
18% มาอยู่ที่ $877 ต่ อ ตัน โดยราคาน ้า มัน ดิ บ ปรับ เพิ่ ม ขึน้ มากจากความขัด แย้ง
ระหว่า งรัส เซี ย และยู เครน และการเพิ่ ม ก าลัง การผลิ ต น ้า มัน ดิ บ ที่ จ ากั ด ของกลุ่ม
OPEC+ ขณะที่ราคา Naphtha ปรับตัวเพิ่มขึน้ ตามราคานา้ มันดิบ และอุปทานจากประเทศ
ตะวันตกที่ยงั มีจากัด
ราคาเฉลีย่ HDPE เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อน $78 ต่อตันหรือ 6% มาอยูท่ ี่ $1,330 ต่อตัน
และราคาเฉลี่ย PP เพิ่มขึน้ $48 ต่อตัน หรือ 4% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,356 ต่อตัน
ตามราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึน้ ทัง้ นีส้ ่วนต่างราคาเฉลี่ย HDPE-Naphtha ลดลง
จากไตรมาสก่อน $54 ต่อตัน หรือ 11% มาอยู่ที่ $453 ต่อตัน สาหรับ ส่วนต่างราคา
เฉลี่ย PP-Naphtha ลดลง $84 ต่อตัน หรือ 15% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $479 ต่อตัน
เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับเพิ่มสูงขึน้ มากจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครน โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปริมาณขาย Polyolefin (PE และ PP)
อยูท่ ี่ 496,000 ตัน ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน และปรับเพิ่มขึน้ 2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ส่วนต่างราคาเฉลี่ย PVC-EDC/C2 ลดลง $220 ต่อตัน หรือ
37% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $377 ต่อตัน จากความต้องการใช้ที่ชะลอตัวในฤดูหนาว
และวันหยุดยาวในประเทศจีน โดยมีปริมาณขาย PVC เพิ่มขึน้ 23,000 ตัน หรือ 12%
จากไตรมาสก่ อน มาอยู่ที่ 223,000 ตัน จากการซือ้ เพื่ อเพิ่ มระดับสิน ค้าคงคลังของ
ลูกค้าในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่ ว นต่ า งราคาเฉลี่ ย BD-Naphtha เพิ่ ม ขึ ้น จากไตรมาสก่ อ น มาอยู่ ที่ $169 ต่ อ ตั น
เนื่องจากการลดกาลังการผลิตของผูผ้ ลิตในภูมิภาคที่ได้รบั ผลกระทบอย่างรุ นแรงจาก
ราคานา้ มันดิบที่เพิ่มสูง ขณะที่ส่วนต่างราคาเฉลี่ ย MMA-Naphtha ลดลงจากไตรมาสก่อน
16% มาอยูท่ ี่ $1,037 ต่อตัน เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สงู ขึน้
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 69,162 ล้านบาท เพิ่มขึน้
5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากราคาขายสินค้าที่สงู ขึน้ EBITDA ลดลง 32% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลง
46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยู่ที่ 5,902 ล้านบาท จากราคาวัตถุดิบที่
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สูงขึ น้ EBITDA from Operations เท่ ากับ 4,655 ล้านบาท ลดลง 17% จากไตรมาสก่ อน
และลดลง 57% จากช่วงเดี ยวกัน ของปี ก่ อน ก าไรสาหรับ งวดอยู่ที่ 3,588 ล้านบาท
ลดลง 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลง 59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากราคาวัต ถุดิ บที่ สูงขึน้ ประกอบกับในช่ วงเดี ยวกัน ของปี ก่อ นมี วิกฤติฤ ดูห นาวที่
รุนแรงในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้อปุ ทานมีอยู่อย่างจากัด ทาให้อตุ สาหกรรมปิ โตรเคมีมี
ผลประกอบการที่ดีกว่าปกติ ทัง้ นีส้ ่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วมลดลง 9% เมื่อเทียบ
กับ ไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 1,557 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึน้ สาหรับ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ธุรกิจเคมิคอลส์มีกาไรจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ 1,080 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 590 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 60 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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ตำรำง 2 : ผลกำรดำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุ รกิจ
(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิง้
ส่วนงานอืน่

ไตรมาส 1
2565
152,494
50,890
69,162
36,634
225

% เปลีย่ นแปลง
Y-o-Y
25%
10%
34%
34%
508%

% เปลีย่ นแปลง
Q-o-Q
7%
11%
5%
4%
105%

ม.ค.- ธ.ค.
2564
530,112
182,529
238,390
124,223
219

EBITDA
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิง้
ส่วนงานอืน่

ไตรมาส 1
2565
17,622
5,893
5,902
4,890
1,059

% เปลีย่ นแปลง
Y-o-Y
-26%
-10%
-46%
-7%
10%

% เปลีย่ นแปลง
Q-o-Q
-18%
25%
-32%
-10%
-62%

ม.ค.- ธ.ค.
2564
91,867
18,877
41,465
21,164
10,810

EBITDA from Operations
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิง้
ส่วนงานอืน่

ไตรมาส 1
2565
16,372
5,893
4,655
4,887
1,059

% เปลีย่ นแปลง
Y-o-Y
-30%
-9%
-57%
-7%
15%

% เปลีย่ นแปลง
Q-o-Q
-4%
27%
-17%
-10%
-35%

ม.ค.- ธ.ค.
2564
81,685
18,417
35,104
21,150
7,463

EBITDA Margins (%)
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิง้

ไตรมาส 1
2565
11%
12%
7%
13%

ไตรมาส 1
2564
19%
14%
21%
19%

ไตรมาส 4
2564
12%
10%
8%
15%

ม.ค.- ธ.ค.
2564
15%
10%
15%
17%

กาไรสาหรับงวด
งบการเงินรวมเอสซีจี
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิง้
ส่วนงานอืน่

ไตรมาส 1
2565
8,844
2,308
3,588
1,658
1,784

% เปลีย่ นแปลง
Y-o-Y
-41%
-18%
-59%
-22%
3%

% เปลีย่ นแปลง
Q-o-Q
6%
67%
-20%
-22%
87%

ม.ค.- ธ.ค.
2564
47,174
4,262
28,931
8,294
8,110

หมายเหตุ : EBITDA
หมายถึง กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations หมายถึง กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
EBITDA Margins
หมายถึง EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย
กาไรสาหรับงวด
หมายถึง กาไรสาหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
งบการเงินรวมเอสซีจแี สดงผลการดาเนินงานหลังตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน
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ข้อมูลทำงกำรเงิน
หนีส้ ินสุทธิ เท่ากับ
้
238,788 ล้ านบาท เพิ่มขึน
3,997 ล้ านบาท
จากไตรมาสก่อน

เอสซี จี มี ห นี ส้ ิน สุท ธิ 238,788 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 3,997 ล้า นบาท จากไตรมาสก่ อ น
อ้างอิ งจาก EBITDA ย้อ นหลัง 12 เดื อน ส่งผลให้อัต ราส่วนหนี ส้ ิน สุท ธิ ต่อ EBITDA
เท่ากับ 2.8 เท่า เทียบกับ 2.6 เท่า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ในขณะที่ อตั ราส่วนหนีส้ ิน
สุทธิตอ่ EBITDA (ไม่รวมโครงการลงทุนที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง) เท่ากับ 1.3 เท่า
ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,647 ล้านบาท ขณะที่ในไตรมาสที่ 1
และในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เท่ากับ 1,691 ล้านบาท อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อยูท่ ี่ 2.5% ซึง่ ต่ากว่าอัตราดอกเบีย้ เฉลี่ย 2.8% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
และ 2.7% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมลู ค่า 11,189 ล้านบาท โดย
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 สัดส่วนการลงทุนเป็ นของธุรกิจเคมิคอลส์ 59% ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
22% ธุรกิจแพคเกจจิง้ 14% และส่วนงานอื่น 5% โดยรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนส่วนใหญ่
เท่ากับ 11,189 ล้ านบาท
ใช้สาหรับโครงการปิ โตรเคมีครบวงจรของ LSP ทัง้ นีค้ าดการณ์รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน
สาหรับปี 2565 อยูท่ ี่ประมาณ 65,000 - 85,000 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 EBITDA เท่ากับ 17,622 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสด
จ่ ายทั้ง สิน้ 14,400 ล้า นบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายจ่ า ยลงทุน และเงิ น ลงทุน อยู่ที่
11,189 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 2,212 ล้านบาท และจ่ายภาษี เงินได้ 999 ล้านบาท
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ตำรำง 3 : ข้อมูลหนีส้ ินสุทธิของเอสซีจี
ไตรมำส 1
2565

ไตรมำส 4
2564

ไตรมำส 1
2564

เงินกูร้ ะยะสัน้
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกูร้ วม
เงินกูร้ ะยะยำว
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกูร้ วม

56,804
16,463
40,341
18%
263,661
59,853
203,808
82%

39,586
14,574
25,012
13%
263,528
60,133
203,395
87%

26,681
8,631
18,050
10%
246,644
28,502
218,142
90%

เงินกูร้ วม

320,465

303,114

273,325

81,677
59,068
21,457

68,323
35,993
31,617

111,704
53,198
53,332

1,152

713

5,174

238,788

234,791

161,621

ไตรมำส 1
2565

ไตรมำส 4
2564

ไตรมำส 1
2564

10%

11%

11%

12%
1.3
0.8
10.7
2.8

14%
1.4
0.8
12.7
2.6

13%
1.2
0.9
14.0
1.9

1.3
0.5
1.0
12%

1.1
0.5
0.9
14%

0.8
0.4
0.9
13%

(ล้านบาท)

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ (ในกองทุนส่วนบุคคล)
และเงินฝากประจามากกว่า 12 เดือน
หนีส้ ินสุทธิ
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ (%)
(ไม่รวมโครงการลงทุนที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิต่อ EBITDA (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิต่อ EBITDA (เท่า)
(ไม่รวมโครงการลงทุนที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง)
อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้ (%)
หมายเหตุ :

หนีส้ ินสุทธิ
EBITDA
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิตอ่ EBITDA
อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้

= หนีส้ ิน (ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ) หักเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร
= กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม
= EBITDA ย้อนหลัง 12 เดือน หารสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
= สินทรัพย์หมุนเวียนหารหนีส้ ินหมุนเวียน
= เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนีก้ ารค้าหารหนีส้ ินหมุนเวียน
= EBITDA หารดอกเบีย้ จ่าย
= หนีส้ ินสุทธิหาร EBITDA ย้อนหลัง 12 เดือน
= หนีส้ ินสุทธิหารส่วนของผูถ้ ือหุน้
= หนีส้ ินรวมหารส่วนของผูถ้ ือหุน้
= กาไรสาหรับงวดย้อนหลัง 12 เดือน หารส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)
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ตำรำง 4 : รำยกำรสำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี
(ล้านบาท)

มีนำคม
2565

ธันวำคม
2564

มีนำคม
2564

889,540

861,101

800,932

80,525

67,610

106,530

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่

86,504

78,951

68,788

สินค้าคงเหลือ

83,512

83,121

58,721

เงินลงทุนระยะยาว

142,064

137,579

123,076

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

412,204

410,708

377,251

หนีส้ นิ รวม

443,445

411,093

389,367

88,022

75,026

83,637

เงินกูร้ วม

320,465

303,114

273,325

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

446,095

450,008

411,565

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษัทใหญ่

362,800

365,691

332,406

83,295

84,317

79,159

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและ
เงินลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

กำรดำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน (Sustainability)
เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงตามแนวทาง ESG 4 plus ได้แก่ มุ่งสู่การ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกสุท ธิ เป็ นศู น ย์ (Net Zero) มุ่ งพัฒ นานวัต กรรมเป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม (Go Green) มุ่งลดความเหลื่ อมล า้ ในสังคม และมุ่งสร้างความร่วมมื อ
ขับเคลื่อน ESG ควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเร่งการดาเนินงานไปสู่ความ
ยืดหยุ่นของธุรกิจและอนาคตที่ย่ งั ยืนของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทัง้ ยังเป็ นการ
ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยื นของสหประชาชาติ (United Nations’
Sustainable Development Goals หรื อ SDGs) และ Bio-Circular-Green Economy
หรือ BCG Economy Model ซึง่ เป็ นวาระแห่งชาติของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งสู่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ภำยในปี 2593 (Net Zero)

เอสซีจีมุ่งมั่นทีจ่ ะบรรลุ
เป้ าหมายการปล่อยก๊าซ

เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสุทธิ (GHG) เป็ นศูนย์ ใน
ระดับการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก
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เรือนกระจกสุทธิ (GHG)
เป็ นศูนย์ ในระดับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) และ
ทางอ้ อมจากการใช้ พลังงาน
(Scope 2) ภายในปี 2593
โดยตัง้ เป้ าลดการปล่อยก๊ าซ
เรือนกระจกอย่างน้ อย 20%
ภายในปี 2573 (จากปี ฐาน
2563)

ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) ภายในปี 2593 โดยตัง้ เป้าลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างน้อย 20% ภายในปี 2573 (จากปี ฐาน 2563) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว เอสซี จีมุ่งสร้างการเติ บโตของธุรกิ จโดยเพิ่ มการใช้พลังงาน
สะอาดทุกรูปแบบ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ นาเอา
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีดิจิทลั ระบบปั ญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติ มา
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและการใช้พลังงาน รวมถึ งลดการใช้ทรัพยากร เพื่ อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเติบโตในระยะยาว นอกจากนีเ้ อสซีจีได้ดาเนินการ
ฟื ้ นฟู ทรัพยากรป่ าไม้ ความหลากหลายทางชี วภาพและระบบนิ เวศตามแนวทางวิ ถี
ธรรมชาติฟื้นฟู ควบคู่กับการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูงให้เกิดขึน้ ในอนาคต

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของเอสซีจีเป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีจ่ ะบรรลุ
ในปี 2573

สาหรับผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอสซีจีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิที่ 8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ (ผลการดาเนินงานจริงของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
และประมาณการสาหรับเดือนมีนาคม) ทัง้ นีห้ ากอ้างอิงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ประมาณการทัง้ ปี 2565 จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่
เกิ น 32.2 ล้า นตัน คาร์บ อนไดออกไซด์ ส่ง ผลให้ก ารลดการปล่อ ยก๊าซเรือนกระจก
ของเอสซีจีเป็ นไปตามเป้าหมายที่จะบรรลุในปี 2573 (เมื่อเปรียบเทียบกับ 33.9 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2563) และเอสซีจียงั ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่า
The Science Based Target initiatives (SBTi) ที่ แนะน าให้ลดปล่อยก๊ าซเรือนกระจกที่
2.5% ต่อ ปี เพื่ อให้เป็ น ไปตามเป้าหมายลดการปล่อ ยก๊ าซเรือนกระจกเพื่ อควบคุม
อุณหภูมิโลกให้เพิ่มไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส นอกจากนีเ้ อสซีจียงั ได้ม่งุ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการหลักในการทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลด้วยพลังงาน
ทางเลือก เช่น พลังงานชีวมวล และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชือ้ เพลิงจากขยะ
(Refuse Derived Fuel หรื อ RDF) โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอสซีจ ีม ีก ารใช้
เชื อ้ เพลิงทดแทน คิด เป็ น สัด ส่ว น 16.4% จากการใช้เชื อ้ เพลิง ทัง้ หมดของทุก กลุ่ม
ธุรกิจ และคิดเป็ นสัดส่วน 30.4% สาหรับการผลิตซีเมนต์ในประเทศไทย (ผลการดาเนินงาน
จริงของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และประมาณการสาหรับเดือนมีนาคม) การใช้ RDF
ถือเป็ นหนึ่งในแนวคิดเรื่องการมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่า โดยเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จาก
ภาคเกษตรและภาคอุต สาหกรรมให้เป็ น เชื อ้ เพลิ ง อัด ก้อ น เพื่ อ ใช้แ ทนถ่ า นหิ น ใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ นอกจากช่วยลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกแล้ว การใช้
RDF ยังเป็ นการลดของเสีย และถื อเป็ นแนวทางของเศรษฐกิ จหมุนเวีย นเพื่อ ความ
ยั่งยืน
มุ่งพัฒนำนวัตกรรมเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green)

SCG Green Choice
คิดเป็ นสัดส่วน 50.6%
ของรายได้ รวม ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เอสซีจีตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจในช่วงเปลีย่ นผ่านไปสูเ่ ศรษฐกิจคาร์บอนต่า โดยได้
ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดผ่านธุรกิจ SCG Cleanergy และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นอกจากนี ้ เอสซีจีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น SCG Green PolymerTM
ปูน ซีเมนต์ไฮบริด CPAC Green Solutions และ SCG Solar Rooftop Solutions ซึ่ง
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สนับสนุนให้ผบู้ ริโภคได้มีสว่ นร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการอนุรกั ษ์
พลังงานผ่านการใช้สนิ ค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พร้อมกันนีย้ งั ส่งเสริมให้
สินค้า บริการ และโซลูชัน ที่ได้รบั การพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายจากทุกกลุ่ม
ธุรกิจได้รบั มาตรฐานฉลากที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ฉลากรับรองของเอสซีจี คือ
“SCG Green Choice” เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบโจทย์ ค วามใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อ มได้สะดวกยิ่งขึน้ พร้อ มสร้างความมั่น ใจว่าเป็ น ผลิตภัณ ฑ์ที่เป็ นมิ ต รต่อ
สิ่งแวดล้อมและดีต่อคุณ ภาพชี วิตอย่างแท้จริง โดยเอสซีจี ตงั้ เป้ารายได้จากสินค้า
SCG Green Choice เป็ นสัดส่วน 2 ใน 3 ของรายได้จากการขายทั้งหมดภายในปี 2573
โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอสซี จี มี รายได้จากการขายสิ นค้า SCG Green Choice
เท่ากับ 77,214 ล้านบาท คิดเป็ น 50.6% ของรายได้รวม

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
เอสซีจีสามารถบรรลุ
เป้ าหมายลดการใช้ น้าจาก
ภายนอกทีต่ งั้ ไว้ ในปี 2568

เอสซีจีให้ความสาคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการนา้
อย่างยั่งยืน และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบริการจัดการความเสี่ยงด้า นนา้ โดยมี
การนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนา้ มาใช้ ทัง้ นี ้ เอสซีจีตงั้ เป้าหมายที่จะลดการ
ใช้นา้ จากภายนอกลงอย่างน้อย 23% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปี ฐาน 2557
ซึ่งผลจากความมุ่งมั่น ทาให้เอสซีจีสามารถลดการใช้นา้ จากภายนอกได้ 24.7% ใน
ไตรมาส 1 ปี 2565 บรรลุเป้าหมาย 23% ที่ตงั้ ไว้
มุ่งลดควำมเหลื่อมลำ้ ในสังคม
เพื่อ “ลดความเหลื่อมลา้ ” เอสซีจีตงั้ เป้าสร้างพลังชุมชนและสร้างงานให้กับแรงงาน

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
20,000 คนภายในปี 2568 โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน
เอสซีจีได้ สร้ างงานให้ กับ
และความสามารถของแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทัง้ นีใ้ นไตรมาสที่ 1
ชุมชนไปแล้ วกว่า 1,500 คน

ปี 2565 เอสซีจีได้สร้างอาชีพให้กับแรงงานไปแล้วกว่า 1,500 คน จากโครงการต่าง ๆ
เช่น SCG Skills Development ซึง่ เป็ นโครงการที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถการขับ
รถบรรทุก รวมทั้งได้ส่งเสริม อาชี พ เกี่ ย วกับ การบ ารุ งรัก ษาที่ อ ยู่อ าศัย ผ่ า น “คิ วช่ าง”
แพลตฟอร์มออนไลน์บ ริการดูแลบ้านครบวงจร นอกจากนีย้ ังมีโครงการพลังชุมชน
(Power of Community) ที่ จัด ตั้งขึน้ เพื่ อ เสริม ความรู ้ และสร้า งแรงบัน ดาลใจให้กับ
ชุมชนจากการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ของท้อ งถิ่ น เสริม ความรู ห้ ลัก การตลาดและการสร้า งแบรนด์ การเพิ่ม
ช่องทางการขายผ่านอีคอมเมิรซ์ รวมทัง้ การวางแผนเพื่อความยั่งยืน
มุ่งสร้ำงควำมร่วมมือขับเคลื่อน ESG

เอสซีจีมุ่งมั่นขับเคลื่อน
ESG ด้ วยความร่วมมือใน
ระดับประเทศ อาเซียน และ
นานาชาติ

เอสซี จี มุ่ ง มั่ น ขับ เคลื่ อ น ESG ด้ว ยความร่ว มมื อ ในระดั บ ประเทศ อาเซี ย น และ
นานาชาติ ในช่วงที่ผ่านมาเอสซีจีได้รว่ มกับกระทรวงการต่างประเทศ เป็ นเจ้าภาพจัด
ประชุม Green Meeting APEC 2022 และประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ก ารประชุม ESG Symposium ในประเทศไทย เวี ย ดนาม และอิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง จัด
ประชุมเพื่อเชิญชวนให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียในอาเซียนร่วมขับเคลื่อน ESG และเพื่อส่งเสริม
การบูรณาการ ESG ในวงกว้าง ทั้ง นี เ้ อสซี จี ยังคงร่ว มมื อ กับ เครือ ข่า ยพัน ธมิ ต รอย่า ง
ต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิ จ
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หมุ นเวี ยน (CECI) และ Global Cement and Concrete Association (GCCA) เพื่ อ ลดการ
ปล่อยก๊ าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต นอกจากนี เ้ อสซีจียังได้
ร่วมงานกับ โครงการความร่วมมื อภาครัฐ ภาคธุรกิ จ ภาคประชาสังคม เพื่ อจัดการ
พลาสติ ก และขยะอย่างยั่งยื น (PPP Plastics), Alliances to End Plastic Wastes (AEPW) และ
the Ocean Cleanup (TOC) เพื่ อ แก้ไขปั ญ หาขยะพลาสติ ก ทั้ง ในระดับ ท้อ งถิ่ น ระดับ
ภูมิภาค และระดับสากล
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เอสซีจีรว่ มมือกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)
เร่งลดการปล่อยคาร์บอนโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) 1 ล้านตัน CO2
ด้วยการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกภายในปี 2566 และยังเป็ นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอน
นิวทรัลประเทศไทย (TCNN) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และก้าวสูเ่ ป้าหมายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิ เป็ นศูนย์ นอกจากนีย้ ังได้รว่ มมือกับมูลนิธิ Worldview Climate Foundation
(WCF) และมูล นิ ธิ Worldview International Foundation (WIF) เพื่ อ เร่ง แก้ไขปั ญ หา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การสร้างบลูคาร์บอน (Blue Carbon) ซึ่งเป็ น
แหล่งกักเก็ บคาร์บ อนจากการฟื ้ น ฟูป่ าชายเลนในประเทศไทยและประเทศอื่ นๆ ใน
อาเซียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน http://www.scgsustainability.com/th/
นโยบายการกากับดูแลกิจการ https://scc-th.listedcompany.com/cg.html
ข้อมูลด้าน ESG (ใหม่) https://bit.ly/3dLEVVV
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