บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานไตรมาสที) 4 ปี 2555 และสําหรั บปี 2555
ภาพรวมธุรกิจ
ไตรมาสที 4/55
เอสซีจีมีกําไรสําหรั บงวด
เท่ ากับ 6,912 ล้ านบาท และ
มีกําไรสําหรั บปี 2555
เท่ ากับ 23,580 ล้ านบาท

ในไตรมาสที 4 ปี 2555 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเท่ากับ 6,912 ล้ านบาท เพิมขึ (น 116%
จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เนื องจากธุ ร กิ จ ที เกี ยวข้ อ งกับ การก่ อ สร้ างฟื (น ตัว จาก
เหตุก ารณ์ นํ า( ท่ ว มในช่ ว งไตรมาสที 4 ปี 2554 ประกอบกับ ในช่ ว งสิน( ปี มี ร ายได้
เงินปั นผลจากธุรกิ จการลงทุน เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 11,717 ล้ านบาท เพิมขึน(
47% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการเติบโตของทุกธุรกิจ ยกเว้ นธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
เอสซีจีมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 99,890 ล้ านบาท เพิมขึ (น 14% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน จากปริ มาณขายทีเพิมขึ (นของทุกธุรกิจ
เมือเทียบกับไตรมาสก่อน กําไรสําหรับงวดเพิมขึ (น 8% ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากรายได้
เงินปั นผลจากธุรกิจการลงทุน แม้ ว่ารายได้ จากการขายลดลง 4% ตามปั จจัยฤดูกาล
แต่มี EBITDA เพิมขึ (น 2% จากไตรมาสก่อน จากรายได้ เงินปั นผลจากธุรกิจการลงทุน
ผลการดําเนินงานในปี 2555 เอสซีจีมีกําไรสําหรับปี 23,580 ล้ านบาท ลดลง 14% จาก
ปี ก่อน เนืองจากธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ได้ รับผลกระทบจากช่วงขาลงของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ และ
จากการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงในไตรมาสที 2 ปี 2555 รวมถึงจากการหยุด
การผลิตของ BST เอสซีจี มี EBITDA เท่ากับ 45,716 ล้ านบาท ลดลง 1% จากปี ก่อน
ในขณะทีมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 407,601 ล้ านบาท เพิมขึ (น 11% จากปี ก่อน
เนืองจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ (นและจากปริ มาณการขายทีเพิมขึ (นของทุกธุรกิจ
ในเอสซีจี

ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วม ในปี 2555
เท่ ากับ 1,561 ล้ านบาท
ลดลง 5,213 ล้ านบาท
จากปี ก่ อน

ในปี 2555 เอสซีจีมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 1,561 ล้ านบาท ลดลง
5,213 ล้ านบาท จากปี ก่อน เป็ นผลมาจาก Margin ทีลดลงของบริ ษัทร่ วมในธุรกิจ
เคมีภณ
ั ฑ์ และจากการหยุดการผลิต ของ BST

เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้ การบริหาร เท่ ากับ
38,533 ล้ านบาท

เอสซีจียงั คงมีโครงสร้ างทางการเงินทีมันคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
ณ สิ (นไตรมาสที 4 ปี 2555 เท่ากับ 38,533 ล้ านบาท แม้ ว่าในระหว่างปี จะมีรายจ่าย
ลงทุนและการซื (อธุรกิจถึง 47,476 ล้ านบาท เอสซี จี มี เ งิ น ทุน หมุน เวี ย นสุท ธิ เ ท่า กับ
50,394 ล้ า นบาท ลดลง 2,809 ล้ า นบาท จากไตรมาสก่ อ น เนื องจากลูก หนี (
ที ลดลง ในขณะที มี อัต ราหมุน เวี ย นสิน ค้ า คงเหลือ ต่อ ยอดขายเท่า กับ 44 วัน

เอสซีจีมีเงินปั นผลรับในปี 2555 เท่ากับ 7,959 ล้ านบาท ลดลง 2% เมือเทียบกับปี ก่อน
โดยเอสซีจีมีเงิ นปั นผลรั บจากบริ ษัทร่ วม (เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 3,545
ล้ านบาท และจากบริ ษัทอืน (เอสซีจี ถือหุ้นตํากว่า 20%) เท่ากับ 4,414 ล้ านบาท
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ตาราง 1 : งบการเงินรวมเอสซีจี
ไตรมาส 4 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลี)ยนแปลง
2555
Y-o-Y
Q-o-Q
2555
Y-o-Y

(ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย
กําไรสําหรั บงวด
EBITDA
EBITDA from Operations
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
สรุ ปการจ่ ายเงินปั นผล
เงินปั นผลจ่ ายต่ อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ ายเงินปั นผลต่ อกําไรสําหรั บงวด (%)
หมายเหตุ : EBITDA
EBITDA from Operations
กําไรสําหรับงวด

99,890
6,912
11,717
11,462
5.8

14%
116%
47%
54%
116%

-4%
8%
2%
1%
8%

ครึ)งปี หลัง
2555

ปี 2555

ปี 2554

6.5
59%

11.0
56%

12.5
55%

407,601
23,580
45,716
42,171
19.7

11%
-14%
-1%
3%
-14%

หมายถึง กําไรก่อนหักดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วม
หมายถึง กําไรก่อนหักดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หมายถึง กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

ข้ อมูลสรุ ปของกลุ่มธุรกิจหลัก
เอสซีจี เคมิคอลส์

ไตรมาสที 4 ปี 2555
เป็ นช่ วงทีปริมาณการขาย
PE/PP อยู่ในระดับตํา ที
416,000 ตัน

ในไตรมาสที 4 ปี 2555 ราคา Naphtha เฉลียอยู่ทีระดับ $944 ต่อตัน เพิมขึ (นจาก
ไตรมาสก่อน $29 ต่อตัน เนืองจากความต้ องการทีคาดว่าจะเพิมในช่วงปี ใหม่และ
ช่วงเทศกาลตรุ ษจีนในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ราคานํ (ามันดิบยังคงทีเมือเทียบกับ
ไตรมาสก่อน อยูท่ ีระดับ $111 ต่อบาร์ เรล
ราคา Ethylene ปรับตัวขึ (น เฉลียอยู่ทีระดับ $1,286 ต่อตัน เพิมขึ (นจากไตรมาสก่อน
$86 ต่อตัน จากการหยุดผลิตของโรงงานในทวีปเอเซีย ในขณะทีราคา Propylene
ลดลงจากไตรมาสก่อน $9 ต่อตัน มาอยู่ทีระดับ $1,247 ต่อตัน และลดลง $35 ต่อตัน
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากความต้ องการทีชะลอตัวในช่วงสิ (นปี
ราคา Polyolefins ปรับตัวสูงขึ (นจากไตรมาสก่อนเนืองจากการหยุดผลิตของโรงงาน
Polyolefins หลายแห่งซึงส่งผลต่อความรู้ สกึ โดยรวมของตลาด ราคา HDPE เพิมขึ (น
โดยเฉลียอยู่ที $1,393 ต่อตัน เพิมขึ (น $50 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน และ $64 ต่อตัน
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทําให้ สว่ นต่างราคา HDPE-Naphtha เพิมขึ (น $21
ต่อตัน จากไตรมาสก่อน และ $8 ต่อตัน เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยู่ที
ระดับ $449 ต่อตัน ราคา PP เพิมขึ (น เฉลียอยู่ที $1,463 ต่อตัน เพิมขึ (น $19 ต่อตัน
จากไตรมาสก่อน และเพิมขึ (น $40 ต่อตัน เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อย่างไร
ก็ตามส่วนต่างราคา PP-Naphtha อยู่ทีระดับ $519 ต่อตัน ลดลง $10 ต่อตัน จาก
ไตรมาสก่อน และลดลง $16 ต่อตัน เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ปริ มาณขาย Polyolefins (PE และPP) ในไตรมาสนี (เท่ากับ 416,000 ตัน ลดลง 48,000
ตันเมือเทียบกับไตรมาสก่อน เนืองจากเป็ นช่วงทีมีปริ มาณความต้ องการอยูใ่ นระดับตํา
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PVC ในไตรมาสนี (มีสว่ นต่างระหว่างราคา PVC และ EDC/C2 เฉลียอยู่ที $452 ต่อตัน
ลดลง $11 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน แต่ยงั คงอยู่ในระดับทีดี ในขณะทีเพิมขึ (น $46
ต่อตัน เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากราคา EDC ลดตําลง สําหรั บ
Butadiene มีส่วนต่างระหว่างราคา BD และ Naphtha ลดลง เนืองจากปริ มาณ
ความต้ องการของสินค้ าปลายทางลดลง ส่วนต่างระหว่างราคา MMA และ Naphtha
ดีขึ (นเล็กน้ อย ในขณะทีส่วนต่างระหว่างราคา PTA และ PX ยังคงอยูใ่ นระดับตํา
รายได้ จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในไตรมาสนี ( เท่ากับ 49,249 ล้ านบาท ลดลง
5% จากไตรมาสก่อน เนืองจากปริ มาณขายของ Polyolefins และ PVC ลดลง ในขณะ
ทีเพิมขึ (น 7% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามปริ มาณการขายทีเพิมขึ (นจาก
การใช้ กําลังการผลิตเพิมมากขึ (น มี EBITDA เท่ากับ 1,830 ล้ านบาท ลดลง 40% จาก
ไตรมาสก่อน จากปริ มาณการขายทีลดลง และลดลง 9% เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนืองจากมีเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วมลดลง ในไตรมาสนี ( เอสซีจี เคมิคอลส์
มีกําไรสําหรับงวด 185 ล้ านบาท ลดลง 92% จากไตรมาสก่อน เนืองจากมีกําไรจาก
การปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 1,000 ล้ านบาท ทังในบริ
(
ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
ในไตรมาสที 3 ปี 2555 ในขณะทีกําไรสําหรับงวดลดลง 73% เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนืองจากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมลดลง
สําหรับปี 2555 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้ จากการขาย 203,539 ล้ านบาท เพิมขึ (น 5%
จากปี ก่อน เนืองจากปริ มาณการขายทีสูงขึ (นจากกําลังการผลิตทีเพิมจาก second
complex ในขณะที EBITDA เท่ากับ 8,628 ล้ านบาท ลดลง 40% จากปี ก่อน เนืองจาก
เป็ นช่วงขาลงของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ กําไรสําหรับปี เท่ากับ 2,690 ล้ านบาท ลดลง 76%
จากปี ก่อน

เอสซีจี เปเปอร์
ในไตรมาสที 4 ปี 2555 ปริ มาณขายของกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ทงจากฐานการผลิ
ั(
ตใน
ผลการดําเนินงานได้ รับ
ประเทศไทย ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม ลดลง 2% เมือเทียบกับไตรมาสก่อน เนืองจาก
ผลกระทบจากเหตุเพลิง
ไหม้ ห้องควบคุมของ PPPC เป็ นช่วงทีปริ มาณความต้ องการสินค้ ากลุม่ อุปโภคบริ โภคและกลุม่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ลดตําลงในช่วงปลายปี แต่เพิมขึ (น 5% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผล
มาจากตลาดฟื น( ตัวจากเหตุการณ์นํ (าท่วมเมือปลายปี 2554 ปริ มาณการส่งออกไปยัง
ประเทศในอาเซี ยนสํา หรั บ ฐานการผลิต ในประเทศไทย ในไตรมาสนีค( ิ ด เป็ น 19%
ของปริ มาณขายรวม ซึงเท่ากับไตรมาสที 4 ปี 2554 ราคาเศษกระดาษเท่ากับ $220
ต่อตัน เพิมขึ (น $30 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน เป็ นผลมาจากปริ มาณเศษกระดาษจาก
อเมริ กาทีส่งไปประเทศจีนได้ รับผลกระทบจากพายุเฮอริ เคนแซนดี ( และจากคําสังซื (อ
ของโรงงานผลิตกระดาษในประเทศจีนทีเพิมขึ (น เพือให้ ได้ ตามโควต้ าการนําเข้ าสินค้ า
ในช่ว งสิ (นปี ราคาเฉลียของกระดาษบรรจุภัณ ฑ์ ในภูมิภาคยังคงทีอยู่ทีระดับ $505
ต่อตัน เนืองจากปริ มาณความต้ องการในประเทศจีนทียังคงอยูใ่ นระดับตํา ประกอบกับ
มี ก ารส่ง ออกไปทวี ป ยุโ รปลดลง ปริ ม าณ ขายกล่อ งกระดาษลูก ฟู ก เพิ มขึ น( 21%
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จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากปริ มาณความต้ องการในประเทศฟื น( ตัวจาก
เหตุการณ์นํ (าท่วม ในขณะทีปริ มาณการขายคงทีเมือเทียบกับไตรมาสก่อน
สําหรับปี 2555 ปริ มาณการขายรวมเพิมขึ (น 6% จากปี ก่อน ทังจากฐานการผลิ
(
ตใน
ประเทศไทยและในภูมิภาค ในขณะทีปริ มาณการส่งออกจากฐานการผลิตในประเทศ
ไทยคิดเป็ น 13% ของปริ มาณขายรวม เท่ากับในปี 2554
สําหรับธุรกิจเยือกระดาษ ในไตรมาสที 4 ปี 2555 ปริ มาณการขายภายในประเทศ
ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน จากทุกกลุม่ ลูกค้ า เนืองจากเป็ นช่วงทีทุกธุรกิจชะลอตัว
ในช่วงสิ (นปี ปริ มาณขายในไตรมาสนี ( เพิมขึน( 21% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เนืองจากปริ มาณความต้ องการในประเทศฟื น( ตัวจากเหตุการณ์นํ (าท่วมปี ก่อน ปริ มาณ
การส่งออก ในไตรมาสนี ( คิดเป็ น 23% ของปริ มาณขายรวม เทียบกับ 33% ในช่วง
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ปริ ม าณการส่ง ออกที ลดลงเนื องจากปริ ม าณความต้ อ งการ
ในภูมิภาคลดตําลง ประกอบกับมีปริ มาณการผลิตเกิน ความต้ องการ เป็ นผลให้ ราคา
ขายของกระดาษพิมพ์เขียนในภูมิภาคของไตรมาสนี (อยู่ทีระดับ $820 ต่อตัน ลดลง
จากไตรมาสก่อน $10 ต่อตัน ราคาเยือกระดาษใยสันอยู
( ่ทีระดับ $620 ต่อตัน ลดลง
$10 ต่อตันจากไตรมาสก่อน เนืองจากมีกําลังการผลิตใหม่ในประเทศบราซิลเพิมขึ (น
ในช่วงปลายปี 2012 ประกอบกับปริ มาณความต้ องการทีคงที ราคาเยือกระดาษใยยาว
เพิมขึ (นจากไตรมาสก่อน $20 ต่อตัน มาเฉลียอยู่ที $650 ต่อตัน เนืองจากการบริ หาร
จัดการของผู้ผลิตเยือกระดาษ ประกอบกับมีการ stock สินค้ าของผู้ผลิตกระดาษ
ภาพรวมในปี 2555 ปริ มาณการขายลดลง 2% เมือเทียบกับปี ก่อน เนืองจากปริ มาณ
การส่งออกทีลดลงจากปริ มาณความต้ องการชะลอตัวและปริ มาณการผลิตในตลาด
อยูใ่ นระดับสูง
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ปี 2555 มีเหตุเพลิงไหม้ ห้องควบคุมโรงงานของ PPPC
จังหวัดขอนแก่น ทําให้ ต้องหยุดสายการผลิตเยือกระดาษจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี
2555 สายการผลิตเยือกระดาษทีได้ รับผลกระทบได้ เริ มกลับมาผลิต และอยู่ระหว่าง
ปรับกระบวนการผลิต และคาดว่าจะสามารถกลับสูส่ ภาพเดิมได้ อย่างสมบูรณ์ในช่วง
ต้ นปี 2556
ในไตรมาสนี ( เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้ จากการขาย เท่ากับ 14,404 ล้ านบาท ลดลง 1%
จากไตรมาสก่อน แต่เพิมขึ (น 11% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน EBITDA เท่ากับ
1,986 ล้ านบาท ลดลง 13% เมือเทียบกับไตรมาสก่อน เนืองจากปริ มาณการขายและ
ราคาขายของธุ ร กิ จ เยื อกระดาษลดลง ประกอบกั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต ที สูง ขึ น( จาก
การซ่อ มแซมโรงงานที หยุด ผลิต ทัง( ในธุร กิ จ กระดาษบรรจุภัณ ฑ์ แ ละเยื อกระดาษ
อย่างไรก็ตาม EBITDA เพิมขึ (น 27% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากปริ มาณ
ความต้ องการฟื น( ตัวจากเหตุการณ์นํ (าท่วม ธุรกิจมีกําไรสําหรับงวดเท่ากับ 598 ล้ าน
บาท ลดลง 30% จากไตรมาสก่อน ในขณะทีเพิมขึ (น 70% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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สําหรับปี 2555 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้ จากการขาย 57,430 ล้ านบาท เพิมขึ (น 5%
จากปี ก่อน เนืองจากปริ มาณการขายทีเพิมขึ (นของธุรกิจกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ การหยุด
สายการผลิตเยือกระดาษ สามารถฟื น( ตัวและกลับมาผลิตได้ ในปลายเดือนพฤศจิกายน
ปี 2555 และสามารถกลับสูส่ ภาพปกติได้ ตงแต่
ั ( กลางเดือนมกราคม ปี 2556 ธุรกิจมี
EBITDA เท่ากับ 8,844 ล้ านบาท เพิมขึ (น 1% จากปี ก่อน กําไรสําหรับปี เท่ากับ 3,560
ล้ านบาท เพิมขึ (น 7% จากปี ก่อน

เอสซีจี ซิเมนต์

ในไตรมาสที 4 ปี 2555
ปริมาณขายในประเทศ
เพิมขึ<น 17% จากช่ วง
เดียวกันของปี ก่ อน
ในขณะทีลดลงจากไตรมาส
ก่ อนเล็กน้ อย เนืองจาก
ปั จจัยตามฤดูกาล

ในไตรมาสที 4 ปี 2555 ตลาดปูนซีเมนต์เทาในประเทศมีมลู ค่า 8 ล้ านตัน เพิมขึ (น 17%
จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ในขณะที ลดลงจากไตรมาสก่ อ นเล็ ก น้ อ ย เนื องจาก
ผลกระทบจากปั จจัยตามฤดูกาล เอสซีจี ซิเมนต์ มีปริ มาณการขายเป็ นไปตามแนวโน้ ม
ของอุตสาหกรรม โดยระดับราคาของปูนซีเมนต์เทาในประเทศอยูใ่ นช่วง 1,800 - 1,850
บาทต่อตัน เทียบกับระดับ 1,800 บาทต่อตัน ในไตรมาสก่อน
ปริ มาณการส่งออกปูนซีเมนต์ในไตรมาสนี ( เท่ากับ 1 ล้ านตัน ลดลง 30% เมือเทียบกับ
ไตรมาสก่อน เนืองจากปั จจัยตามฤดูกาลและจากปริ มาณการผลิตทีลดลงเนืองจาก
มีการซ่อมบํารุ งโรงงาน เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณการส่งออกลดลง
22% เนืองจากมีการเปลียนสัดส่วนการส่งออกเพือรองรับกับตลาดภายในประเทศ
โดยราคา FOB เฉลียในไตรมาสนีเ( พิมขึน( มาอยู่ทีระดับ $55 ต่อตัน เนื องจากมี
การเปลียนสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์
ในไตรมาสนี ( รายได้ จากการขายของเอสซีจี ซิเมนต์ เท่ากับ 17,161 ล้ านบาท ลดลง
3% จากไตรมาสก่อน ในขณะทีเพิมขึ (น 36% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เนืองจากปริ มาณการขายปูนซีเมนต์เทาในประเทศเพิมขึ (น ประกอบกับการเข้ าซื (อธุรกิจ
คอนกรี ตผสมเสร็ จในประเทศอินโดนีเซียและนําผลการดําเนินงานมาจัดทํางบการเงิน
รวม เอสซีจี ซิเมนต์ มี EBITDA เท่ากับ 3,476 ล้ านบาท เพิมขึ (น 42% เมือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศดีขึ (น ในขณะทีลดลง 12%
จาก ไตรมาสก่อน เนืองจากการซ่อมบํารุ งโรงงานและจากต้ นทุนค่าไฟฟ้ าทีสูงขึน(
กําไรสําหรับงวดเท่ากับ 2,119 ล้ านบาท เพิมขึ (น 75% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน แต่ลดลง 14% จากไตรมาสก่อน
สําหรับปี 2555 เอสซีจี ซิเมนต์ มีรายได้ จากการขาย 67,558 ล้ านบาท เพิมขึ (น 25%
จากปี ก่อน จากปริ มาณการขายในประเทศเพิมขึ (น EBITDA เท่ากับ 14,824 ล้ านบาท
เพิ มขึน( 16% จากปี ก่ อ น กํ า ไรสํา หรั บ ปี เท่า กับ 9,163 ล้ า นบาท เพิ มขึน( 26%
จากปี ก่อน
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เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง

ยอดขายเพิมขึ<น 23% เมือ
เทียบกับช่ วงเดียวกันของปี
ก่ อน ในขณะทีลดลง 6%
จากไตรมาสก่ อน เนืองจาก
ปั จจัยตามฤดูกาล

ในไตรมาสที 4 ปี 2555 รายได้ จากการขายเท่ากับ 9,858 ล้ า นบาท เพิมขึน( 23%
จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เนื องจากตลาดในประเทศมี ก ารเติบ โตอย่างต่อ เนื อง
โดยเฉพาะสินค้ ากระเบือ( งเซรามิก รวมทัง( เพิมขึ (นจากการนําผลการดําเนินงานของ
บริ ษั ท Mariwasa-Siam Ceramics บริ ษั ท ย่ อ ยในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ มาจั ด ทํ า
งบการเงินรวม ในขณะทีรายได้ จากการขายลดลง 6% จากไตรมาสก่อน เนืองจาก
ปั จจัยตามฤดูกาล ธุรกิจมี EBITDA ในไตรมาสนี ( เท่ากับ 1,381 ล้ านบาท เพิมขึ (น 71%
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะทีลดลง 15% จากไตรมาสก่อน เนืองจาก
ปริ มาณความต้ องการลดลงตามฤดูกาลและต้ นทุนปรั บตัว สูงขึน( กํ า ไรสําหรั บงวด
เท่ากับ 610 ล้ านบาท มีกําไรเพิมขึ (นจากทีเคยขาดทุนในไตรมาสที 4 ปี ก่อน ในขณะที
ลดลง 21% จากไตรมาสก่อน
สําหรับปี 2555 เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง มีรายได้ จากการขาย 41,340 ล้ านบาท
เพิมขึน( 21% จากปี ก่อน จากการเข้ าซือ( ธุรกิ จใหม่และนํามาจัดทํางบการเงิ นรวม
EBITDA เท่ากับ 6,661 ล้ านบาท เพิมขึ (น 32% จากปี ก่อน กําไรสําหรั บปี 2,949
ล้ านบาท เพิมขึ (น 100% จากปี ก่อน

เอสซีจี ดิสทริบวิ ชั)น

รายได้ จากการขายเพิมขึ<น
จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน
แต่ ลดลงจากไตรมาสก่ อน
เนืองจากปั จจัยทางฤดูกาล

รายได้ จากการขายของเอสซีจี ดิสทริ บิวชัน ในไตรมาสที 4 ปี 2555 เท่ากับ 30,985
ล้ านบาท เพิมขึ (น 16% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากปริ มาณความต้ องการ
สินค้ าทีเกียวกับการก่อสร้ างในประเทศเพิมขึ (น และจากการรวมผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท Kokoh ซึงเป็ นธุรกิจจัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้ างในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที
รายได้ จากการขายลดลง 5% จากไตรมาสก่อน เนืองจากปริ มาณขายทีลดลงตาม
ฤดูกาล เอสซีจี ดิสทริ บิวชัน มี EBITDA ในไตรมาสที 4 ปี 2555 เท่ากับ 172 ล้ านบาท
เพิ มขึน( 118% เมื อเที ย บกับ ช่ วงเดี ยวกัน ของปี ก่ อน เนืองจากเหตุก ารณ์ นํ า( ท่ว ม
ในไตรมาสที 4 ปี ก่อน ทําให้ ช่องทางการจัดจําหน่ายถูกจํากัด ในขณะที EBITDA ลดลง
252 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน คิดเป็ น 59% จากยอดขายทีลดลงตามฤดูกาล ธุรกิจมี
กําไรสําหรับงวดเพิมขึ (นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 158 ล้ านบาท มาอยู่ที 167 ล้ าน
บาท แต่ลดลงจากไตรมาสก่อน 95 ล้ านบาท
สําหรับปี 2555 เอสซีจี ดิสทริ บิวชัน มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 126,690 ล้ านบาท
เพิมขึ (น 13% จากปี ก่อน เนืองจากรวมผลการดําเนินงานจาก Kokoh เต็มปี ในปี 2555
EBITDA เท่ากับ 1,564 ล้ านบาท เพิมขึ (น 2% จากปี ก่อน กําไรสําหรับปี เท่ากับ 1,035
ล้ านบาท ลดลง 4% จากปี ก่อน เนืองจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและการตลาดเพิมขึ (น
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ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ
(ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์
เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี ดิสทริ บิวชัน
EBITDA
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์
เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี ดิสทริ บิวชัน
เอสซีจี การลงทุน
EBITDA from Operations
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์
เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี ดิสทริ บิวชัน
เอสซีจี การลงทุน
EBITDA Margins (%)
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์
เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี ดิสทริ บิวชัน
กําไรสําหรั บงวด
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์
เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี ดิสทริ บิวชัน
เอสซีจี การลงทุน
หมายเหตุ : EBITDA
EBITDA from Operations
EBITDA Margins
กําไรสําหรับงวด

ไตรมาส 4
2555
99,890
49,249
14,404
17,161
9,858
30,985
ไตรมาส 4
2555
11,717
1,830
1,986
3,476
1,381
172
3,067
ไตรมาส 4
2555
11,462
1,794
1,986
3,476
1,302
172
2,958
ไตรมาส 4
2555
11%
4%
14%
20%
13%
1%
ไตรมาส 4
2555
6,912
185
598
2,119
610
167
4,001
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

% เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
14%
-4%
7%
-5%
11%
-1%
36%
-3%
23%
-6%
16%
-5%
% เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
47%
2%
-9%
-40%
27%
-13%
42%
-12%
71%
-15%
118%
-59%
121%
n.a.
% เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
54%
1%
15%
-39%
27%
-13%
42%
-12%
61%
-18%
132%
-59%
122%
n.a.
ไตรมาส 4
ไตรมาส 3
2554
2555
8%
11%
3%
6%
12%
16%
19%
22%
10%
15%
0%
1%
% เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
116%
8%
-73%
-92%
70%
-30%
75%
-14%
n.a.
-21%
n.a.
-36%
88%
n.a.

ม.ค.- ธ.ค.
2555
407,601
203,539
57,430
67,558
41,340
126,690
ม.ค.- ธ.ค.
2555
45,716
8,628
8,844
14,824
6,661
1,564
5,564
ม.ค.- ธ.ค.
2555
42,171
5,477
8,843
14,824
6,480
1,559
5,388
ม.ค.- ธ.ค.
2555
10%
3%
15%
22%
16%
1%
ม.ค.- ธ.ค.
2555
23,580
2,690
3,560
9,163
2,949
1,035
6,668

กําไรก่อนหักดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม
กําไรก่อนหักดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
EBITDA from Operations หารรายได้ จากการขาย
กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
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% เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
11%
5%
5%
25%
21%
13%
% เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
-1%
-40%
0%
16%
32%
2%
46%
% เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
3%
-43%
0%
16%
34%
2%
53%
ม.ค.- ธ.ค.
2554
11%
5%
16%
24%
14%
1%
% เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
-14%
-76%
7%
26%
100%
-4%
32%

ตาราง 3 : ข้ อมูลหนีสV ินสุทธิของเอสซีจี
ไตรมาส 4
2555

ไตรมาส 3
2555

ไตรมาส 4
2554

เงินกู้ระยะสันV
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม
เงินกู้ระยะยาว
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม

13,876
1,227
12,649
8%
161,700
12,943
148,757
92%

19,757
1,195
18,562
12%
149,758
13,079
136,679
88%

20,192
702
19,490
12%
142,210
14,205
128,005
88%

เงินกู้รวม

175,576

169,515

162,402

เงินสดและเงินสดภายใต้ การบริหาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนเผือขาย

38,533
25,064
7,677
5,792

37,740
19,555
12,542
5,643

50,288
22,680
7,205
20,403

หนีสV ินสุทธิ

137,043

131,775

112,114

ไตรมาส 4
2555

ไตรมาส 3
2555

ไตรมาส 4
2554

12%
1.3
0.8
7.2
3.0
0.9
1.5
17%

12%
1.1
0.6
7.3
2.9
0.9
1.5
16%

12%
1.1
0.6
7.6
2.4
0.7
1.3
20%

(ล้ านบาท)

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี (ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี (สินสุทธิตอ่ EBITDA (เท่า)
อัตราส่วนหนี (สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี (สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
หมายเหตุ : หนี (สินสุทธิ
EBITDA
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี (ย
อัตราส่วนหนี (สินสุทธิต่อ EBITDA
อัตราส่วนหนี (สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี (สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

= หนี (สิน (ทีมีภาระดอกเบี (ย) หักเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
= กําไรก่อนหักดอกเบี (ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่ วม
= Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม
= สินทรัพย์หมุนเวียนหารหนี (สินหมุนเวียน
= เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชัวคราวและลูกหนี (การค้ า
หารหนี (สินหมุนเวียน
= EBITDA หารดอกเบี (ยจ่าย
= หนี (สินสุทธิหาร Annualized EBITDA
= หนี (สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น
= หนี (สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้น
= Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เฉลีย
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ข้ อมูลทางการเงิน
หนี<สินสุทธิ เท่ ากับ
137,043 ล้ านบาท
เพิมขึ<น 24,929 ล้ านบาท
จากไตรมาสที 4 ปี 2554

เอสซีจีมีหนี (สินสุทธิ 137,043 ล้ านบาท เพิมขึ (นจากไตรมาสที 4 ปี 2554 จํานวน
24,929 ล้ านบาท เมือเทียบกับกระแสเงินสดจ่าย 60,823 ล้ านบาท สําหรับรายจ่าย
ลงทุนและเงินลงทุน 47,476 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายประจําปี 2554
และเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2555 จํานวนรวม 13,800 ล้ านบาท อัตราส่วนหนี (สินสุทธิ
ต่อ EBITDA อยู่ทีระดับ 3.0 เท่า เป็ นผลจาก EBITDA ทีลดลงของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
ต้ นทุนทางการเงิ นของปี 2555 เท่ากับ 6,321 ล้ านบาท โดยมีอัตราดอกเบีย( เฉลีย
ของไตรมาสนี (เท่ากับ 4.3%

รายจ่ ายลงทุนและเงินลงทุน รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับปี 2555 มีมลู ค่าการลงทุนเท่ากับ 47,476 ล้ านบาท
ส่วนใหญ่จากการลงทุนซื (อหุ้นในบริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
สําหรั บปี 2555 เท่ ากับ
ลงทุนในธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จในประเทศอินโดนีเซีย ซื (อหุ้นในบริ ษัท สยามโกลบอล
47,476 ล้ านบาท
เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และอืนๆ ทังนี
( ( เอสซีจียงั คงมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
อย่ า งต่ อ เนื องและมี เ งิ น สดและเงิ น สดภายใต้ ก ารบริ ห ารเพี ย งพอ พร้ อมที จะมุ่ ง
ดําเนินกลยุทธ์ ในการขยายการลงทุนในธุรกิ จหลักของเอสซีจีไปยังภูมิภาคอาเซียน
อย่างต่อเนือง

เอสซีจีจะจ่ ายเงินปั นผล
งวดสุดท้ าย เท่ ากับ 6.5 บาท
ต่ อหุ้น ทั<งนี<ในปี 2555
จ่ ายเงินปั นผลทั<งสิ<น 11.0
บาทต่ อหุ้น คิดเป็ น 56%
ของกําไรสําหรั บปี 2555

เอสซีจีได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว สําหรับผลการดําเนินงานครึ งปี แรกของปี
2555 ในอัตราหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 5,400 ล้ านบาท และคณะกรรมการ
บริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ เ สนอต่อ ที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ในวัน ที 27 มี น าคม 2556 เพื อ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานครึงปี หลังของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 6.5
บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 7,800 ล้ านบาท โดยวันกําหนดรายชือผู้มีสิทธิ รับเงินปั นผล
(Record date) คือวันที 4 เมษายน 2556 และกํ าหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที
25 เมษายน 2556 ดังนัน( ทังปี
( 2555 เอสซีจีจะจ่ายเงินปั นผลรวมในอัตราหุ้นละ 11.0
บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 13,200 ล้ านบาท โดยคิดเป็ น 56% ของกําไรสําหรับ
ปี 2555
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ตาราง 4 : รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ธันวาคม
2555

ธันวาคม
2554

กันยายน
2555

สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี (การค้ าและลูกหนี (อืน
สินค้ าคงเหลือ
เงินลงทุนระยะยาว
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

395,573

373,789

386,042

32,741
43,181
48,890
80,909
165,292

29,885
40,657
41,838
84,614
156,683

32,097
49,390
47,779
69,807
162,590

หนีสV ินรวม
เจ้ าหนี (การค้ าและเจ้ าหนี (อืน
เงินกู้รวม

234,450
45,471
175,576

210,820
36,273
162,362

231,126
50,407
169,477

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

161,123
143,186
17,937

162,969
140,199
22,770

154,916
137,058
17,858
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