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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ผลการดาํเนินงานไตรมาสที) 4 ปี 2555 และสาํหรับปี 2555 

 
 
ไตรมาสที
 4/55 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เท่ากับ 6,912 ล้านบาท และ
มีกําไรสําหรับปี 2555 
เท่ากับ 23,580 ล้านบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วม ในปี 2555 
เท่ากับ 1,561 ล้านบาท 
ลดลง 5,213  ล้านบาท   
จากปีก่อน  

 
เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
38,533 ล้านบาท 

 

ภาพรวมธุรกิจ  

ในไตรมาสที� 4 ปี 2555 เอสซีจีมีกําไรสาํหรับงวดเทา่กบั 6,912 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 116% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการก่อสร้างฟื(นตัวจาก
เหตุการณ์นํ (าท่วมในช่วงไตรมาสที� 4 ปี 2554 ประกอบกับในช่วงสิ (นปีมีรายได้          
เงินปันผลจากธุรกิจการลงทุน เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 11,717 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 
47% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตของทกุธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจเคมีภณัฑ์ 
เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากบั 99,890 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 14% จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน จากปริมาณขายที�เพิ�มขึ (นของทกุธุรกิจ 
 

เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน กําไรสําหรับงวดเพิ�มขึ (น 8% สว่นใหญ่เป็นผลมาจากรายได้
เงินปันผลจากธุรกิจการลงทนุ แม้ว่ารายได้จากการขายลดลง 4% ตามปัจจัยฤดกูาล 
แตม่ี EBITDA เพิ�มขึ (น 2% จากไตรมาสก่อน จากรายได้เงินปันผลจากธุรกิจการลงทนุ 
 

ผลการดําเนินงานในปี 2555 เอสซีจีมีกําไรสาํหรับปี 23,580 ล้านบาท ลดลง 14% จาก
ปีก่อน  เนื�องจากธุรกิจเคมีภณัฑ์ได้รับผลกระทบจากช่วงขาลงของธุรกิจเคมีภณัฑ์ และ
จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงในไตรมาสที� 2 ปี 2555 รวมถึงจากการหยุด   
การผลิตของ BST เอสซีจี มี EBITDA เท่ากบั 45,716 ล้านบาท ลดลง 1% จากปีก่อน 
ในขณะที�มีรายได้จากการขายเท่ากับ 407,601 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 11% จากปีก่อน 
เนื�องจากราคาผลิตภณัฑ์ปรับตวัสงูขึ (นและจากปริมาณการขายที�เพิ�มขึ (นของทกุธุรกิจ
ในเอสซีจี 
 

ในปี 2555 เอสซีจีมีสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,561 ล้านบาท ลดลง 
5,213 ล้านบาท จากปีก่อน เป็นผลมาจาก Margin ที�ลดลงของบริษัทร่วมในธุรกิจ
เคมีภณัฑ์ และจากการหยดุการผลติ ของ BST 

 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในปี 2555 เทา่กบั 7,959 ล้านบาท ลดลง 2% เมื�อเทียบกบัปีก่อน 
โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 3,545     
ล้านบาท และจากบริษัทอื�น (เอสซีจี ถือหุ้นตํ�ากวา่ 20%) เทา่กบั 4,414 ล้านบาท 
 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที�มั�นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิ (นไตรมาสที� 4 ปี 2555 เท่ากบั 38,533 ล้านบาท แม้ว่าในระหว่างปีจะมีรายจ่าย
ลงทนุและการซื (อธุรกิจถึง 47,476 ล้านบาท เอสซีจี มีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเท่ากับ 
50,394 ล้านบาท ลดลง 2,809 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน เนื�องจากลูกหนี (    
ที�ลดลง ในขณะที�มีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อยอดขายเท่ากับ 44 วัน   
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ตาราง 1  :  งบการเงนิรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมาส 4 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลี)ยนแปลง
2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

รายได้จากการขาย 99,890 14% -4% 407,601 11%
กาํไรสําหรับงวด 6,912 116% 8% 23,580 -14%
EBITDA 11,717 47% 2% 45,716 -1%
EBITDA from Operations 11,462 54% 1% 42,171 3%
กาํไรต่อหุ้น (บาท) 5.8 116% 8% 19.7 -14%

สรุปการจ่ายเงินปันผล ครึ)งปีหลัง ปี 2555 ปี 2554
2555

เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 6.5 11.0 12.5
อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสาํหรับงวด (%) 59% 56% 55%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถงึ  กําไรก่อนหกัดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถงึ  กําไรก่อนหกัดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย

กําไรสําหรับงวด หมายถงึ  กําไรสําหรับงวดส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
 

 

 
 
 
ไตรมาสที
 4 ปี 2555 
เป็นช่วงที
ปริมาณการขาย 
PE/PP อยู่ในระดับตํ
า ที
 
416,000 ตัน  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของกลุ่มธุรกิจหลัก 

เอสซีจี เคมิคอลส์  

ในไตรมาสที� 4 ปี 2555 ราคา Naphtha เฉลี�ยอยู่ที�ระดบั $944 ต่อตนั เพิ�มขึ (นจาก    
ไตรมาสก่อน $29 ต่อตัน เนื�องจากความต้องการที�คาดว่าจะเพิ�มในช่วงปีใหม่และ   
ช่วงเทศกาลตรุษจีนในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ราคานํ (ามนัดิบยงัคงที�เมื�อเทียบกับ      
ไตรมาสก่อน อยูที่�ระดบั $111 ตอ่บาร์เรล  
 

ราคา Ethylene ปรับตวัขึ (น เฉลี�ยอยู่ที�ระดบั $1,286 ต่อตนั เพิ�มขึ (นจากไตรมาสก่อน 
$86 ต่อตัน จากการหยุดผลิตของโรงงานในทวีปเอเซีย ในขณะที�ราคา Propylene  
ลดลงจากไตรมาสก่อน $9 ต่อตนั มาอยู่ที�ระดบั $1,247 ต่อตนั และลดลง $35 ต่อตนั 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากความต้องการที�ชะลอตวัในช่วงสิ (นปี 
  

ราคา Polyolefins ปรับตวัสงูขึ (นจากไตรมาสก่อนเนื�องจากการหยุดผลิตของโรงงาน 
Polyolefins หลายแห่งซึ�งสง่ผลต่อความรู้สกึโดยรวมของตลาด ราคา HDPE เพิ�มขึ (น 
โดยเฉลี�ยอยู่ที� $1,393 ต่อตนั เพิ�มขึ (น $50 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน  และ $64 ต่อตนั 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทําให้สว่นต่างราคา HDPE-Naphtha เพิ�มขึ (น $21 
ต่อตนั จากไตรมาสก่อน และ $8 ต่อตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยู่ที�
ระดบั $449 ต่อตนั ราคา PP เพิ�มขึ (น เฉลี�ยอยู่ที� $1,463 ต่อตนั เพิ�มขึ (น $19 ต่อตนั  
จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ (น $40 ต่อตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไร 
ก็ตามสว่นต่างราคา PP-Naphtha อยู่ที�ระดบั $519 ต่อตนั ลดลง $10 ต่อตนั จาก   
ไตรมาสก่อน และลดลง $16 ตอ่ตนั เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

ปริมาณขาย Polyolefins (PE และPP) ในไตรมาสนี (เทา่กบั 416,000 ตนั ลดลง 48,000 
ตนัเมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน เนื�องจากเป็นช่วงที�มีปริมาณความต้องการอยูใ่นระดบัตํ�า 
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ผลการดาํเนินงานได้รับ
ผลกระทบจากเหตุเพลิง
ไหม้ห้องควบคุมของ PPPC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PVC ในไตรมาสนี (มีสว่นต่างระหว่างราคา PVC และ EDC/C2 เฉลี�ยอยู่ที� $452 ต่อตนั 
ลดลง $11 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน แต่ยงัคงอยู่ในระดบัที�ดี ในขณะที�เพิ�มขึ (น $46     
ต่อตัน เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากราคา EDC ลดตํ�าลง สําหรับ
Butadiene มีส่วนต่างระหว่างราคา BD และ Naphtha ลดลง เนื�องจากปริมาณ   
ความต้องการของสินค้าปลายทางลดลง สว่นต่างระหว่างราคา MMA และ Naphtha  
ดีขึ (นเลก็น้อย ในขณะที�สว่นตา่งระหวา่งราคา PTA และ PX ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ�า  
 

รายได้จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในไตรมาสนี ( เท่ากบั 49,249 ล้านบาท ลดลง 
5% จากไตรมาสก่อน เนื�องจากปริมาณขายของ Polyolefins และ PVC ลดลง ในขณะ
ที�เพิ�มขึ (น 7% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามปริมาณการขายที�เพิ�มขึ (นจาก
การใช้กําลงัการผลิตเพิ�มมากขึ (น มี EBITDA เท่ากบั 1,830 ล้านบาท ลดลง 40% จาก
ไตรมาสก่อน จากปริมาณการขายที�ลดลง และลดลง 9% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกัน  
ของปีก่อน เนื�องจากมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมลดลง ในไตรมาสนี ( เอสซีจี เคมิคอลส์ 
มีกําไรสําหรับงวด 185 ล้านบาท ลดลง 92% จากไตรมาสก่อน เนื�องจากมีกําไรจาก
การปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอืประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั (งในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
ในไตรมาสที� 3 ปี 2555 ในขณะที�กําไรสาํหรับงวดลดลง 73% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เนื�องจากสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 
 

สาํหรับปี 2555 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 203,539 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 5%
จากปีก่อน เนื�องจากปริมาณการขายที�สงูขึ (นจากกําลงัการผลิตที�เพิ�มจาก second 
complex ในขณะที� EBITDA เทา่กบั 8,628 ล้านบาท ลดลง 40% จากปีก่อน เนื�องจาก
เป็นช่วงขาลงของธุรกิจเคมีภณัฑ์ กําไรสําหรับปีเท่ากับ 2,690 ล้านบาท ลดลง 76% 
จากปีก่อน 
 

เอสซีจี เปเปอร์ 

ในไตรมาสที� 4 ปี 2555 ปริมาณขายของกระดาษบรรจุภณัฑ์ทั (งจากฐานการผลิตใน
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ลดลง 2% เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน เนื�องจาก
เป็นช่วงที�ปริมาณความต้องการสนิค้ากลุม่อปุโภคบริโภคและกลุม่อปุกรณ์คอมพิวเตอร์
ลดตํ�าลงในช่วงปลายปี แต่เพิ�มขึ (น 5% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล   
มาจากตลาดฟื(นตวัจากเหตกุารณ์นํ (าท่วมเมื�อปลายปี 2554 ปริมาณการสง่ออกไปยงั
ประเทศในอาเซียนสําหรับฐานการผลิตในประเทศไทย ในไตรมาสนี (คิดเป็น 19%     
ของปริมาณขายรวม  ซึ�งเท่ากบัไตรมาสที� 4 ปี 2554 ราคาเศษกระดาษเท่ากบั $220   
ต่อตนั เพิ�มขึ (น $30 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากปริมาณเศษกระดาษจาก
อเมริกาที�ส่งไปประเทศจีนได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนแซนดี ( และจากคําสั�งซื (อ
ของโรงงานผลติกระดาษในประเทศจีนที�เพิ�มขึ (น เพื�อให้ได้ตามโควต้าการนําเข้าสินค้า
ในช่วงสิ (นปี ราคาเฉลี�ยของกระดาษบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคยังคงที�อยู่ที�ระดับ $505     
ตอ่ตนั เนื�องจากปริมาณความต้องการในประเทศจีนที�ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ�า ประกอบกบั
มีการส่งออกไปทวีปยุโรปลดลง ปริมาณ ขายกล่องกระดาษลูกฟูกเพิ�มขึ (น 21%       
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จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากปริมาณความต้องการในประเทศฟื(นตวัจาก
เหตกุารณ์นํ (าทว่ม ในขณะที�ปริมาณการขายคงที�เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน  
 

สําหรับปี 2555 ปริมาณการขายรวมเพิ�มขึ (น 6% จากปีก่อน ทั (งจากฐานการผลิตใน
ประเทศไทยและในภมูิภาค ในขณะที�ปริมาณการสง่ออกจากฐานการผลิตในประเทศ
ไทยคิดเป็น 13% ของปริมาณขายรวม เทา่กบัในปี 2554 
  

สําหรับธุรกิจเยื�อกระดาษ ในไตรมาสที� 4 ปี 2555 ปริมาณการขายภายในประเทศ
ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน จากทกุกลุม่ลกูค้า เนื�องจากเป็นช่วงที�ทกุธุรกิจชะลอตวั
ในช่วงสิ (นปี ปริมาณขายในไตรมาสนี ( เพิ�มขึ (น 21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื�องจากปริมาณความต้องการในประเทศฟื(นตวัจากเหตกุารณ์นํ (าท่วมปีก่อน ปริมาณ
การสง่ออก ในไตรมาสนี ( คิดเป็น 23% ของปริมาณขายรวม เทียบกับ 33% ในช่วง
เดียวกันของปีก่อน ปริมาณการส่งออกที�ลดลงเนื�องจากปริมาณความต้องการ          
ในภมูิภาคลดตํ�าลง ประกอบกบัมีปริมาณการผลิตเกิน ความต้องการ เป็นผลให้ราคา
ขายของกระดาษพิมพ์เขียนในภูมิภาคของไตรมาสนี (อยู่ที�ระดบั $820 ต่อตนั ลดลง   
จากไตรมาสก่อน $10 ต่อตนั   ราคาเยื�อกระดาษใยสั (นอยู่ที�ระดบั $620 ต่อตนั ลดลง 
$10 ต่อตนัจากไตรมาสก่อน เนื�องจากมีกําลงัการผลิตใหม่ในประเทศบราซิลเพิ�มขึ (น
ในช่วงปลายปี 2012 ประกอบกบัปริมาณความต้องการที�คงที� ราคาเยื�อกระดาษใยยาว
เพิ�มขึ (นจากไตรมาสก่อน $20 ต่อตนั  มาเฉลี�ยอยู่ที� $650 ต่อตนั เนื�องจากการบริหาร
จดัการของผู้ผลติเยื�อกระดาษ ประกอบกบัมีการ stock สนิค้าของผู้ผลติกระดาษ  
 

ภาพรวมในปี 2555 ปริมาณการขายลดลง 2% เมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากปริมาณ
การส่งออกที�ลดลงจากปริมาณความต้องการชะลอตวัและปริมาณการผลิตในตลาด 
อยูใ่นระดบัสงู 
 

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ปี 2555 มีเหตุเพลิงไหม้ห้องควบคมุโรงงานของ PPPC 
จงัหวดัขอนแก่น ทําให้ต้องหยุดสายการผลิตเยื�อกระดาษจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 
2555 สายการผลิตเยื�อกระดาษที�ได้รับผลกระทบได้เริ�มกลบัมาผลิต และอยู่ระหว่าง
ปรับกระบวนการผลิต และคาดว่าจะสามารถกลบัสูส่ภาพเดิมได้อย่างสมบรูณ์ในช่วง
ต้นปี 2556  
 

ในไตรมาสนี ( เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย เท่ากบั 14,404 ล้านบาท ลดลง 1% 
จากไตรมาสก่อน แตเ่พิ�มขึ (น 11% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน EBITDA เท่ากบั 
1,986 ล้านบาท ลดลง 13% เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน เนื�องจากปริมาณการขายและ
ราคาขายของธุรกิจเยื�อกระดาษลดลง ประกอบกับต้นทุนการผลิตที�สูงขึ (นจาก          
การซ่อมแซมโรงงานที�หยุดผลิต ทั (งในธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และเยื�อกระดาษ 
อย่างไรก็ตาม EBITDA เพิ�มขึ (น 27% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากปริมาณ
ความต้องการฟื(นตวัจากเหตกุารณ์นํ (าทว่ม  ธุรกิจมีกําไรสาํหรับงวดเทา่กบั  598    ล้าน
บาท ลดลง 30% จากไตรมาสก่อน ในขณะที�เพิ�มขึ (น 70% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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ปัจจัยตามฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับปี 2555 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย 57,430 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 5% 
จากปีก่อน เนื�องจากปริมาณการขายที�เพิ�มขึ (นของธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์ การหยุด
สายการผลติเยื�อกระดาษ สามารถฟื(นตวัและกลบัมาผลติได้ในปลายเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2555 และสามารถกลบัสูส่ภาพปกติได้ตั (งแต่กลางเดือนมกราคม ปี 2556 ธุรกิจมี 
EBITDA เท่ากบั 8,844 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 1% จากปีก่อน กําไรสําหรับปีเท่ากบั 3,560 
ล้านบาท เพิ�มขึ (น 7% จากปีก่อน 
 

เอสซีจี ซิเมนต์  

ในไตรมาสที� 4 ปี 2555 ตลาดปนูซีเมนต์เทาในประเทศมีมลูคา่ 8 ล้านตนั เพิ�มขึ (น 17% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที�ลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย เนื�องจาก
ผลกระทบจากปัจจยัตามฤดกูาล เอสซีจี ซิเมนต์ มีปริมาณการขายเป็นไปตามแนวโน้ม
ของอตุสาหกรรม โดยระดบัราคาของปนูซีเมนต์เทาในประเทศอยูใ่นช่วง 1,800 - 1,850 
บาทตอ่ตนั เทียบกบัระดบั 1,800 บาทตอ่ตนั ในไตรมาสก่อน 
 

ปริมาณการสง่ออกปนูซีเมนต์ในไตรมาสนี ( เท่ากบั 1 ล้านตนั ลดลง 30% เมื�อเทียบกบั
ไตรมาสก่อน เนื�องจากปัจจัยตามฤดูกาลและจากปริมาณการผลิตที�ลดลงเนื�องจาก    
มีการซ่อมบํารุงโรงงาน เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณการสง่ออกลดลง 
22% เนื�องจากมีการเปลี�ยนสดัส่วนการส่งออกเพื�อรองรับกับตลาดภายในประเทศ    
โดยราคา FOB เฉลี�ยในไตรมาสนี (เพิ�มขึ (นมาอยู่ที�ระดับ $55 ต่อตัน เนื�องจากม ี        
การเปลี�ยนสดัสว่นการขายผลติภณัฑ์  

 

ในไตรมาสนี ( รายได้จากการขายของเอสซีจี ซิเมนต์ เท่ากับ 17,161 ล้านบาท ลดลง 
3% จากไตรมาสก่อน ในขณะที�เพิ�มขึ (น 36% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื�องจากปริมาณการขายปนูซีเมนต์เทาในประเทศเพิ�มขึ (น ประกอบกบัการเข้าซื (อธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จในประเทศอินโดนีเซียและนําผลการดําเนินงานมาจดัทํางบการเงิน
รวม เอสซีจี ซิเมนต์ มี EBITDA เท่ากับ 3,476 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 42% เมื�อเทียบกับ   
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศดีขึ (น ในขณะที�ลดลง 12%    
จาก    ไตรมาสก่อน เนื�องจากการซ่อมบํารุงโรงงานและจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที�สูงขึ (น 
กําไรสําหรับงวดเท่ากบั 2,119  ล้านบาท เพิ�มขึ (น 75% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ   
ปีก่อน แตล่ดลง 14% จากไตรมาสก่อน  
 

สําหรับปี 2555 เอสซีจี ซิเมนต์ มีรายได้จากการขาย 67,558 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 25% 
จากปีก่อน จากปริมาณการขายในประเทศเพิ�มขึ (น EBITDA เท่ากบั 14,824 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (น 16% จากปีก่อน กําไรสําหรับปีเท่ากับ 9,163 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 26%           
จากปีก่อน 
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รายได้จากการขายเพิ
มขึ<น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
แต่ลดลงจากไตรมาสก่อน
เนื
องจากปัจจัยทางฤดูกาล 

เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

ในไตรมาสที� 4 ปี 2555 รายได้จากการขายเท่ากับ 9,858 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 23%      
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากตลาดในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง 
โดยเฉพาะสินค้ากระเบื (องเซรามิก รวมทั (งเพิ�มขึ (นจากการนําผลการดําเนินงานของ
บริษัท Mariwasa-Siam Ceramics บริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ มาจัดทํา           
งบการเงินรวม ในขณะที�รายได้จากการขายลดลง 6% จากไตรมาสก่อน เนื�องจาก
ปัจจยัตามฤดกูาล ธุรกิจมี EBITDA ในไตรมาสนี ( เทา่กบั 1,381 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 71% 
เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที�ลดลง 15% จากไตรมาสก่อน เนื�องจาก
ปริมาณความต้องการลดลงตามฤดูกาลและต้นทุนปรับตัวสูงขึ (น กําไรสําหรับงวด
เท่ากบั 610 ล้านบาท มีกําไรเพิ�มขึ (นจากที�เคยขาดทนุในไตรมาสที� 4 ปีก่อน ในขณะที�
ลดลง 21% จากไตรมาสก่อน   
 

สําหรับปี 2555 เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย 41,340 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (น 21% จากปีก่อน จากการเข้าซื (อธุรกิจใหม่และนํามาจัดทํางบการเงินรวม 
EBITDA เท่ากับ 6,661 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 32% จากปีก่อน กําไรสําหรับปี 2,949      
ล้านบาท เพิ�มขึ (น 100% จากปีก่อน 
 

เอสซีจี ดสิทริบวิชั)น  

รายได้จากการขายของเอสซีจี ดิสทริบิวชั�น ในไตรมาสที� 4 ปี 2555 เท่ากบั 30,985 
ล้านบาท เพิ�มขึ (น 16% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณความต้องการ
สนิค้าที�เกี�ยวกบัการก่อสร้างในประเทศเพิ�มขึ (น และจากการรวมผลการดําเนินงานของ
บริษัท Kokoh ซึ�งเป็นธุรกิจจดัจําหน่ายวสัดุก่อสร้างในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที�
รายได้จากการขายลดลง 5% จากไตรมาสก่อน เนื�องจากปริมาณขายที�ลดลงตาม
ฤดกูาล เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น มี EBITDA ในไตรมาสที� 4 ปี 2555 เท่ากบั 172 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (น 118% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากเหตุการณ์นํ (าท่วม          
ในไตรมาสที� 4 ปีก่อน ทําให้ช่องทางการจดัจําหนา่ยถกูจํากดั ในขณะที� EBITDA ลดลง 
252 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน คิดเป็น 59% จากยอดขายที�ลดลงตามฤดกูาล ธุรกิจมี
กําไรสําหรับงวดเพิ�มขึ (นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 158 ล้านบาท มาอยู่ที� 167 ล้าน
บาท แตล่ดลงจากไตรมาสก่อน 95 ล้านบาท  
 

สําหรับปี 2555 เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น มีรายได้จากการขายเท่ากบั 126,690 ล้านบาท 
เพิ�มขึ (น 13% จากปีก่อน เนื�องจากรวมผลการดําเนินงานจาก Kokoh เต็มปี ในปี 2555 
EBITDA เท่ากบั 1,564 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 2% จากปีก่อน กําไรสําหรับปีเท่ากบั 1,035 
ล้านบาท ลดลง 4% จากปีก่อน เนื�องจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารและการตลาดเพิ�มขึ (น  
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ตาราง 2  :  ผลการดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

(ล้านบาท)
ไตรมาส 4 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลี)ยนแปลง

รายได้จากการขาย 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 99,890 14% -4% 407,601 11%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 49,249 7% -5% 203,539 5%
เอสซีจี เปเปอร์ 14,404 11% -1% 57,430 5%
เอสซีจี ซิเมนต์ 17,161 36% -3% 67,558 25%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 9,858 23% -6% 41,340 21%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 30,985 16% -5% 126,690 13%

ไตรมาส 4 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลี)ยนแปลง
EBITDA 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 11,717 47% 2% 45,716 -1%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 1,830 -9% -40% 8,628 -40%
เอสซีจี เปเปอร์ 1,986 27% -13% 8,844 0%
เอสซีจี ซิเมนต์ 3,476 42% -12% 14,824 16%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 1,381 71% -15% 6,661 32%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 172 118% -59% 1,564 2%
เอสซีจี การลงทุน 3,067 121% n.a. 5,564 46%

ไตรมาส 4 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลี)ยนแปลง
EBITDA from Operations 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 11,462 54% 1% 42,171 3%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 1,794 15% -39% 5,477 -43%
เอสซีจี เปเปอร์ 1,986 27% -13% 8,843 0%
เอสซีจี ซิเมนต์ 3,476 42% -12% 14,824 16%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 1,302 61% -18% 6,480 34%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 172 132% -59% 1,559 2%
เอสซีจี การลงทุน 2,958 122% n.a. 5,388 53%

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ม.ค.- ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA Margins (%) 2555 2554 2555 2555 2554

งบการเงินรวมเอสซีจี 11% 8% 11% 10% 11%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 4% 3% 6% 3% 5%
เอสซีจี เปเปอร์ 14% 12% 16% 15% 16%
เอสซีจี ซิเมนต์ 20% 19% 22% 22% 24%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 13% 10% 15% 16% 14%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 1% 0% 1% 1% 1%

ไตรมาส 4 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลี)ยนแปลง
กําไรสําหรับงวด 2555 Y-o-Y Q-o-Q 2555 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 6,912 116% 8% 23,580 -14%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 185 -73% -92% 2,690 -76%
เอสซีจี เปเปอร์ 598 70% -30% 3,560 7%
เอสซีจี ซิเมนต์ 2,119 75% -14% 9,163 26%
เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 610 n.a. -21% 2,949 100%
เอสซีจี ดิสทริบิวชั�น 167 n.a. -36% 1,035 -4%
เอสซีจี การลงทุน 4,001 88% n.a. 6,668 32%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถงึ  กําไรกอ่นหกัดอกเบี (ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations หมายถงึ  กําไรกอ่นหกัดอกเบี (ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย
EBITDA Margins หมายถงึ  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย
กําไรสําหรับงวด หมายถงึ  กําไรสําหรับงวดสว่นที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตาราง 3  :  ข้อมูลหนี Vสินสุทธิของเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2555 2555 2554

เงนิกู้ระยะสั Vน 13,876 19,757 20,192

ตา่งประเทศ 1,227 1,195 702
บาท 12,649 18,562 19,490
% ของเงินกู้รวม 8% 12% 12%
เงนิกู้ระยะยาว 161,700 149,758 142,210
ตา่งประเทศ 12,943 13,079 14,205
บาท 148,757 136,679 128,005
% ของเงินกู้รวม 92% 88% 88%

เงนิกู้รวม 175,576 169,515 162,402

เงนิสดและเงนิสดภายใต้การบริหาร 38,533 37,740 50,288
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 25,064 19,555 22,680
เงินลงทนุชั�วคราว 7,677 12,542 7,205
เงินลงทนุเผื�อขาย 5,792 5,643 20,403

หนี Vสินสุทธิ 137,043 131,775 112,114

อัตราส่วนทางการเงนิ ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2555 2555 2554

อตัราสว่น EBITDA ตอ่สนิทรัพย์ (%) 12% 12% 12%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.3 1.1 1.1
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.8 0.6 0.6

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี (ย (เทา่) 7.2 7.3 7.6

อตัราสว่นหนี (สินสทุธิตอ่ EBITDA  (เทา่) 3.0 2.9 2.4

อตัราสว่นหนี (สินสทุธิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น  (เทา่) 0.9 0.9 0.7

อตัราสว่นหนี (สินตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (เทา่) 1.5 1.5 1.3

อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น (%) 17% 16% 20%

หมายเหต ุ: หนี (สินสทุธิ =   หนี (สิน (ที�มีภาระดอกเบี (ย) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   กําไรก่อนหกัดอกเบี (ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อตัราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อตัราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนี (สินหมนุเวียน

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั�วคราวและลกูหนี (การค้า

     หารหนี (สินหมนุเวียน

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี (ย =   EBITDA หารดอกเบี (ยจ่าย

อตัราส่วนหนี (สินสุทธิต่อ EBITDA =   หนี (สินสุทธิหาร Annualized EBITDA 

อตัราส่วนหนี (สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนี (สินสุทธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อตัราส่วนหนี (สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนี (สินรวมหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี�ย
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หนี<สินสุทธิ เท่ากับ  
137,043  ล้านบาท      
เพิ
มขึ<น 24,929 ล้านบาท  
จากไตรมาสที
 4 ปี 2554 
 
 
 

 
รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
สําหรับปี 2555 เท่ากับ 
47,476 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
เอสซีจีจะจ่ายเงนิปันผล 
งวดสุดท้าย เท่ากับ 6.5 บาท 
ต่อหุ้น ทั<งนี<ในปี 2555 
จ่ายเงนิปันผลทั<งสิ<น 11.0
บาทต่อหุ้น คิดเป็น 56% 
ของกําไรสําหรับปี 2555  
  
 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เอสซีจีมีหนี (สินสุทธิ 137,043 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากไตรมาสที� 4 ปี 2554 จํานวน 
24,929 ล้านบาท เมื�อเทียบกบักระแสเงินสดจ่าย 60,823 ล้านบาท สําหรับรายจ่าย
ลงทุนและเงินลงทุน 47,476 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2554 
และเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2555 จํานวนรวม 13,800 ล้านบาท อตัราสว่นหนี (สินสทุธิ
ต่อ EBITDA อยู่ที�ระดบั 3.0 เท่า เป็นผลจาก EBITDA ที�ลดลงของธุรกิจเคมีภณัฑ์ 
ต้นทุนทางการเงินของปี 2555 เท่ากับ 6,321 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี (ยเฉลี�ย     
ของไตรมาสนี (เทา่กบั 4.3%   
 

รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุสาํหรับปี 2555 มีมลูคา่การลงทนุเทา่กบั 47,476 ล้านบาท 
สว่นใหญ่จากการลงทุนซื (อหุ้นในบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จํากัด (มหาชน) 
ลงทนุในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศอินโดนีเซีย ซื (อหุ้นในบริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และอื�นๆ ทั (งนี ( เอสซีจียงัคงมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื�องและมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารเพียงพอ พร้อมที�จะมุ่ง        
ดําเนินกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในธุรกิจหลกัของเอสซีจีไปยังภูมิภาคอาเซียน
อยา่งตอ่เนื�อง 
 
เอสซีจีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สําหรับผลการดําเนินงานครึ�งปีแรกของปี 
2555 ในอตัราหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 5,400 ล้านบาท และคณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ในวันที� 27 มีนาคม 2556 เพื�อ        
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานครึ�งปีหลงัของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 6.5 
บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 7,800 ล้านบาท โดยวันกําหนดรายชื�อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record date)  คือวันที�  4 เมษายน 2556 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที�           
25 เมษายน 2556  ดงันั (น ทั (งปี 2555 เอสซีจีจะจ่ายเงินปันผลรวมในอตัราหุ้นละ 11.0 
บาทต่อหุ้น  คิดเป็นจํานวนเงิน 13,200 ล้านบาท โดยคิดเป็น 56% ของกําไรสําหรับ     
ปี 2555   
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ตาราง 4  :  รายการสาํคัญในงบแสดงฐานะการเงนิรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ธันวาคม ธันวาคม กันยายน
2555 2554 2555

สินทรัพย์รวม 395,573 373,789 386,042

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชั�วคราว 32,741 29,885 32,097
ลกูหนี (การค้าและลกูหนี (อื�น 43,181 40,657 49,390
สินค้าคงเหลือ 48,890 41,838 47,779

เงินลงทนุระยะยาว 80,909 84,614 69,807
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 165,292 156,683 162,590

หนี Vสินรวม 234,450 210,820 231,126

เจ้าหนี (การค้าและเจ้าหนี (อื�น 45,471 36,273 50,407
เงินกู้ รวม 175,576 162,362 169,477

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 161,123 162,969 154,916

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 143,186 140,199 137,058
สว่นได้เสียที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ 17,937 22,770 17,858

 


