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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3 ปี 2563 และช่วง 9 เดือนของปี 2563 

 
 
 

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 
เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด 
เท่ากับ 9,741 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 4% เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ  
เคมิคอลส์ และธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพรวมธุรกิจ  
 

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 9,741 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% จาก
ไตรมาสก่อน โดยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 100,938 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5% เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อน โดยก าไรท่ีเพิ่มขึน้มาจากผลการด าเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ที่ดีขึน้ 
ตามความต้องการสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชีย เอสซีจีมี 
EBITDA เท่ากับ 19,334 ล้านบาท ลดลง 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจาก  
ไตรมาสก่อนเป็นช่วงที่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทอื่น 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายลดลง 9% ในขณะที่ก าไร
ส าหรับงวดเพิ่มขึน้ 57% และมี EBITDA เพิ่มขึน้ 30% จากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้
ของธุรกิจเคมิคอลส์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจซีเมนต์และ
ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 

รายการส าคญั (Key items) ในไตรมาสนี ้รวมขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ 461 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่จากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 
รวมการกลบัรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (DTA) จ านวน 1,063 ล้านบาท
ของธุรกิจเคมิคอลส์ และขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ 762 ล้านบาท ซึง่หากไมร่วม
รายการดงักลา่ว ก าไรส าหรับงวดในไตรมาสนีย้งัคงดีขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ผลการด าเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด 26,096 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,186 ล้านบาท หรือ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจแพคเกจจิง้ สง่ผลให้มี EBITDA เท่ากับ 
56,722 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5% ทัง้นี ้เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากบั 302,689 ล้านบาท 
ลดลง 9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ผลจากราคาขายของสนิค้าเคมีภณัฑ์ที่ลดลง ตาม
ราคาน า้มนัที่ลดลง 

ธุรกิจแพคเกจจิง้ มีก าไรส าหรับงวดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากบั 4,971 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส าหรับรายได้จากการขายเท่ากับ 69,190 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5% และมี EBITDA เท่ากบั 13,118 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยมี EBITDA Margin อยูท่ี่ 19% เทียบกบั 17% ในปีก่อน 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 
ในบริษัทร่วม ในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2563 เท่ากับ 
5,991 ล้านบาท ลดลง 32% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 
 
 
 
 
 

 

เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
87,352 ล้านบาท 
 

 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เอสซีจีมีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม เทา่กบั 
5,991 ล้านบาท ลดลง 2,805 ล้านบาท หรือ 32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุ
หลกัจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุมาจาก
บริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์ 2,803 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของทัง้หมด ลดลง 48% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากความต้องการในกลุม่สินค้ายานยนต์ลดลงในช่วงคร่ึงปี
แรกของปี 2563 อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสนีก้ลุม่สนิค้ายานยนต์เร่ิมฟืน้ตวัอยา่งเห็นได้ชดั 
ส าหรับสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นเทา่กบั 3,188 ล้านบาท คิด
เป็น 53% ของทัง้หมด ลดลง 181 ล้านบาท หรือ 5% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วง 9 เดือนของปี 2563 เท่ากับ 5,563 ล้านบาท ลดลง 2,141 
ล้านบาท หรือ 28% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 
(เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 4,951 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต ่า
กวา่ 20%) เทา่กบั 612 ล้านบาท 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มัน่คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร   
ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากบั 87,352 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 
อยู่ที่ 46,002 ล้านบาท เอสซีจีมีเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ 68,045 ล้านบาท ลดลงจาก
ไตรมาสก่อน 550 ล้านบาท หรือ 1% และมีอตัราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย
ลดลงมาอยูท่ี่ 47 วนั  

 

ตำรำง 1  :  งบกำรเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมำส 3 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปล่ียนแปลง
2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

รำยได้จำกกำรขำย 100,938 -9% 5% 302,689 -9%
ก ำไรส ำหรับงวด 9,741 57% 4% 26,096 5%
EBITDA 19,334 30% -12% 56,722 5%
EBITDA from Operations 18,746 27% 5% 51,771 9%
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 8.1 57% 4% 21.7 5%

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 1% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
ภาคครัวเรือนและการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ข้อมูลสรุปของส่วนงำนธุรกิจหลัก 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำง 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ตลาดปนูซีเมนต์โดยรวมในประเทศไทยขยายตวั 1% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยความต้องการจากภาครัฐ (สดัส่วนประมาณ 40% ของตลาด) 
ขยายตัว 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ความต้องการภาคเอกชนและภาค
ครัวเรือน (สดัสว่นประมาณ 60% ของตลาด) ขยายตวั 1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ทัง้นีร้าคาปนูซีเมนต์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ยงัอยูใ่นช่วงราคา 1,750 – 1,800 บาทตอ่ตนั 
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ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกับไตรมาสก่อน และ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  
EBITDA from operations 
เพิ่มขึ้น 28% จากไตรมาส
ก่อน  

 

ส าหรับสภาวะตลาดในประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ความต้องการสนิค้ากระเบือ้ง
เซรามิก ลดลง 1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  ในขณะที่ความต้องการสนิค้าผลติภณัฑ์
ก่อสร้าง (กระเบือ้งหลงัคา ฝา้เพดาน และผนงั) ลดลง 8% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ปริมาณขายกระเบือ้งเซรามิก (ปูพืน้และบุผนงั) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 41 ล้านตารางเมตร ลดลง 7% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ผลจากความต้องการที่ลดลงในทกุประเทศ จากมาตรการ
ปิดเมืองเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทัง้นี ้ปริมาณขายเพิ่มขึน้ 12% 
จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการดงักล่าวในไทยและฟิลิปปินส์ โดย
ราคาขายเฉลี่ยกระเบือ้งเซรามิกของเอสซีจีในภมูิภาคอาเซียนเพิ่มขึน้เล็กน้อย 2% เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย
เท่ากับ 42,685 ล้านบาท ลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดยงัคงลดลงจากมาตรการปิดเมือง แต่คงที่เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน  
ส าหรับ EBITDA เท่ากบั 5,157 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่ง
เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องและต้นทุนพลงังานที่
ลดลง แต่ลดลง 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากปัจจยัตามฤดกูาล โดย
ก าไรส าหรับงวด เท่ากับ 1,894 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 176% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติ แตล่ดลง 3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปัจจยั
ตามฤดกูาล 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการ
ขายเท่ากบั 131,436 ล้านบาท ลดลง 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดที่ยังคงลดลงจากมาตรการปิดเมือง  ส าหรับ EBITDA เท่ากับ 
17,894 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และก าไรส าหรับงวด เท่ากบั 
6,616 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องและต้นทนุพลงังานที่ลดลง อยา่งไรก็ตาม 
หากไม่รวมขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ จะท าให้  EBITDA เพิ่มขึน้ 13% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 19,258 ล้านบาท และหากไม่รวมรายการปรับเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงานในปี 2562 และขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ ก าไรส าหรับงวด
จะเพิ่มขึน้ 33% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยูท่ี่ 7,671 ล้านบาท 

ธุรกิจเคมิคอลส์ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ราคาน า้มนัดิบโดยเฉลีย่ปรับตวัเพิ่มขึน้ $10 ตอ่บาร์เรล มาอยูท่ี่ 
$43 ต่อบาร์เรล ราคา Naphtha ปรับตัวเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน $123 ต่อตัน หรือ 
45% มาอยู่ที่  $397 ต่อตัน โดยราคาน า้มันดิบปรับตัวเพิ่มขึน้จากการผ่อนปรน
มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และอปุสงค์และอปุทานกลบัเข้าสู่
สมดุลหลงั OPEC+ ปรับลดก าลงัการผลิต ขณะที่ราคา Naphtha ปรับตวัเพิ่มขึน้ตาม
ราคาน า้มนัดิบประกอบกบัความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ของแก๊สโซลนีและอตัราการผลติของ
โรงกลัน่ท่ีลดลง 
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ภาพรวมราคาเม็ดพลาสติกเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากอปุสงค์ที่กลบัมา
หลงัการผอ่นปรนมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  โดยราคา HDPE 
เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน $159 ต่อตนั หรือ 21% มาอยูท่ี่ $919 ตอ่ตนั ขณะที่ราคา PP ที่
เพิ่มขึน้ $99 ต่อตนั หรือ 11% มาอยูท่ี่ $974 ตอ่ตนั แต่เนื่องจากราคา Naphtha ที่เพิ่มขึน้
เช่นกัน ส่งผลให้ส่วนต่างราคาเฉลี่ย HDPE-Naphtha ปรับเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย $36 ต่อ
ตนั หรือ 7% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่ $522 ตอ่ตนั และสว่นตา่งราคาเฉลีย่ PP-Naphtha 
ลดลง $24 ตอ่ตนั หรือ -4% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่ $577 ตอ่ตนั  

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ปริมาณขาย Polyolefin (PE และ PP) อยู่ที่ 442,000 ตนั ลดลง 
49,000 ตนั จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการเลือ่นแผนหยดุซอ่มบ ารุงโรงงาน MOC จาก
ไตรมาส 2 ปี 2563 ไปไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ท าให้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีการขาย
สนิค้าคงเหลือบางสว่นที่เก็บไว้ส าหรับช่วงหยดุซ่อมบ ารุงด้วย สง่ผลให้ยอดขายสงูกว่า
ปกติ โดยไตรมาสนีม้ีปริมาณการสง่ออก PE และ PP อยูท่ี่ 252,000 ตนั หรือ 57% ของ
ปริมาณการขายทัง้หมด 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สว่นต่างราคาเฉลี่ย PVC-EDC/C2 ปรับตวัเพิ่มขึน้ $57 ต่อตนั 
หรือ 14% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $455 ต่อตนั โดยปริมาณการขาย PVC เพิ่มขึน้ 
9,000 ตนั หรือ 4% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 212,000 ตนั เนื่องจากความต้องการที่
ฟืน้ตวัทัง้ในประเทศไทยและอินเดีย 

สว่นต่างราคาเฉลี่ย BD-Naphtha เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน 161% มาอยู่ที่ $167 ต่อตนั 
จากอุปทานจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มีจ ากัด สวนทางกับความต้องการที่เพิ่มขึน้ 
ในขณะที่สว่นตา่งราคาเฉลีย่ MMA-Naphtha ลดลง มาอยูท่ี่ $995 ตอ่ตนั  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 37,748 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
9% จากไตรมาสก่อน จากราคาผลิตภณัฑ์ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ แตล่ดลง 14% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลง โดย EBITDA เท่ากับ 
8,782 ล้านบาท ลดลง 11% จากไตรมาสก่อน จากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมลดลง แต่
เพิ่มขึน้ 58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาวัตถุดิบที่ ลดลง และ 
EBITDA from operations เท่ากับ 8,721 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28% จากไตรมาสก่อน 
เนื่องจากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับมีก าไรจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
และเพิ่มขึน้ 59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาวตัถดุิบท่ีลดลง ทัง้นี ้ก าไร
ส าหรับงวดอยู่ที่ 5,488 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากสว่นแบ่งก าไร
จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและสว่นต่างราคา PVC-EDC/C2 เพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีก าไร
จากการปรับมลูค่าสนิค้าคงเหลือ และเพิ่มขึน้ 80% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากราคาวตัถุดิบที่ลดลง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์มีก าไรจาก
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ 820 ล้านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุน 590 ล้านบาทในไตร
มาสก่อน และก าไร 150 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 
110,835 ล้านบาท ลดลง 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  จากราคา
ผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง และก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 11,830 ล้านบาท ลดลง 7% 
จากสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง โดย EBITDA เท่ากบั 21,515 ล้านบาท 
ใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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ตำรำง 2  :  ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ
(ล้านบาท)

ไตรมาส 3 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปล่ียนแปลง
รายได้จากการขาย 2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 100,938 -9% 5% 302,689 -9%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 42,685 -6% 0% 131,436 -6%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 37,748 -14% 9% 110,835 -19%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 23,287 -5% 8% 69,190 5%
ส่วนงานอ่ืน 30 15% 11% 85 -3%

ไตรมาส 3 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA 2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 19,334 30% -12% 56,722 5%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 5,157 21% -14% 17,894 9%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 8,782 58% -11% 21,515 0%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 4,124 -1% 4% 13,118 16%
ส่วนงานอ่ืน 1,355 63% -40% 4,426 -11%

ไตรมาส 3 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปล่ียนแปลง
EBITDA from Operations 2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 18,746 27% 5% 51,771 9%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 5,152 21% -10% 17,534 10%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 8,721 59% 28% 18,383 11%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 4,121 -1% 4% 13,110 16%
ส่วนงานอ่ืน 836 0% -36% 2,975 -17%

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ม.ค.- ก.ย. ม.ค.- ก.ย.
EBITDA Margins (%) 2563 2562 2563 2563 2562

งบการเงินรวมเอสซีจี 19% 13% 19% 17% 14%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 12% 9% 13% 13% 11%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 23% 12% 20% 17% 12%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 18% 17% 18% 19% 17%

ไตรมาส 3 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปล่ียนแปลง
ก าไรส าหรับงวด 2563 Y-o-Y Q-o-Q 2563 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 9,741 57% 4% 26,096 5%
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 1,894 176% -3% 6,616 59%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 5,488 80% 20% 11,830 -7%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 1,335 -9% -30% 4,971 22%
ส่วนงานอ่ืน 1,029 2% 5% 2,712 -33%

  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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ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  
หน้ีสินสุทธิ เท่ากับ  
190,155 ล้านบาท      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 
เท่ากับ 37,298 ล้านบาท 
 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เอสซีจีมีหนีส้นิสทุธิ 190,155 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,744 ล้านบาท 
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ขณะที่อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA อยู่ที่ระดบั 2.5 เท่า 
คงที่จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA จะอยูท่ี่ระดบั 1.5 เทา่ 

โดย EBITDA ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีจ านวน 56,722 ล้านบาท ในขณะที่มี
กระแสเงินสดจ่ายที่ส าคญัรวม 64,494 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายลงทนุและ
เงินลงทนุ 37,298 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 16,206 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 5,815 ล้านบาท 
และจ่ายภาษีเงินได้ 5,175 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากบั 5,784 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ต้นทนุทางการเงินส าหรับปี 2562 จ านวน 6,442 ล้านบาท โดยต้นทนุทางการเงินในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 2563 ประกอบด้วยดอกเบีย้จ่าย 5,361 ล้านบาท และขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 423 ล้านบาท ทัง้นี  ้อัตราดอกเบีย้เฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของ        
ปี 2563 อยูท่ี่ 2.9% ขณะที่อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของปี 2562 อยูท่ี่ 3.1% 

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่าการลงทนุเท่ากับ 
37,298 ล้านบาท ทัง้นี ้สดัสว่นการลงทนุเป็นของธุรกิจเคมิคอลส์ 65% ธุรกิจแพคเกจจิง้ 
17% ธุรกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 14% และจากส่วนงานอื่น 4% ทัง้นี ้
คาดการณ์วา่รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุของทัง้ปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่จากธุรกิจเคมิคอลส์และธุรกิจแพคเกจจิง้ในด้านการลงทุน การก่อสร้าง
โรงงานใหม ่รวมถึงโครงการขยายก าลงัการผลติและปรับปรุงประสทิธิภาพ 
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ตำรำง 3  :  ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 4 ไตรมำส 3
2563 2563 2562 2562

เงินกู้ระยะสัน้ 37,114 40,951 19,267 19,738
ต่างประเทศ 6,807 7,470 6,341 6,128
บาท 30,307 33,481 12,926 13,610
% ของเงินกู้รวม 13% 15% 8% 9%
เงินกู้ระยะยำว 240,393 233,743 208,146 195,972
ต่างประเทศ 22,234 20,677 11,881 7,692
บาท 218,159 213,066 196,265 188,280
% ของเงินกู้รวม 87% 85% 92% 91%

เงินกู้รวม 277,507 274,694 227,413 215,710

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 87,352 88,628 46,002 30,974
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,931 61,190 27,627 20,722
เงินลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 39,207 26,178 16,595 10,042
เงินลงทนุในตราสารหนี ้(ในกองทนุสว่นบคุคล) 
และเงินฝากประจ ามากกวา่ 12 เดือน 3,214 1,260 1,780 210

หนีสิ้นสุทธิ 190,155 186,066 181,411 184,736

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 4 ไตรมำส 3
2563 2563 2562 2562

อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรัพย์ (%) 11% 10% 12% 12%
อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรัพย์ (%)
     (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง) 12% 12% 13% 13%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.1 1.1 1.3 1.3
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.7 0.7 0.7 0.7
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 10.9 12.4 13.6 8.6
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.5 2.5 2.4 2.5
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า)
     (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง) 1.5 1.7 1.8 2.0
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.5 0.6 0.6
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 1.1 0.9 0.9
อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น (%) 11% 10% 12% 13%

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  
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ตำรำง 4  :  รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) กันยำยน ธันวำคม กันยำยน

2563 2562 2562

สินทรัพย์รวม 723,147 634,733 611,503

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและ

เงินลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 84,138 44,222 30,764

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 61,365 62,166 62,444

สินค้าคงเหลือ 52,278 56,411 58,370

เงินลงทนุระยะยาว 111,472 100,033 103,686

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 354,104 305,986 284,561

หนีสิ้นรวม 372,017 306,990 289,775

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 69,129 55,887 52,230

เงินกู้รวม 277,507 227,413 215,710

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 351,130 327,743 321,728

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 302,749 280,215 275,175

ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 48,381 47,528 46,553
 


