บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานไตรมาสที) 1 ปี 2556
ภาพรวมธุรกิจ
ไตรมาสที 1 ปี 2556
เอสซีจีมีกําไรสําหรั บงวด
เท่ ากับ 8,796 ล้ านบาท

ในไตรมาสที 1 ปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเท่ากับ 8,796 ล้ านบาท เพิมขึ )น 47%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จากการเติบโตอย่างต่อเนืองของทุกธุรกิจ ประกอบกับ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมทีได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์นํ )าท่วมเริ ม
ฟื น) ตัว รวมทังในไตรมาสนี
)
)เอสซีจีมีกําไรจากอัตราแลกเปลียนประมาณ 1,000 ล้ านบาท
เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 12,858 ล้ านบาท เพิมขึ )น 25% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นผลมาจาก Margin ของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เริ มฟื น) ตัวและจากปริ มาณขายทีเพิมขึ )นของ
ธุรกิจกระดาษและธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง เอสซีจีมีรายได้ จากการขายเท่ากับ
109,439 ล้ านบาท เพิมขึ )น 6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากปริ มาณขายของ
ธุรกิจกระดาษและธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างเพิมสูงขึ )น
เมือเทีย บกับ ไตรมาสก่อ น กํา ไรสํา หรั บ งวดเพิ มขึน) 27% ส่ว นใหญ่ เ ป็ นผลมาจาก
ปริ ม าณขายที เพิ มขึน) ของธุ ร กิ จ ซิ เ มนต์ -ผลิต ภัณ ฑ์ ก่ อ สร้ างและ Margin ของธุ ร กิ จ
เคมีภณ
ั ฑ์เริ มฟื น) ตัว โดยเอสซีจีมี EBITDA และรายได้ จากการขายเพิมขึ )น 10% จาก
ไตรมาสก่อน

ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วม 1,799 ล้ านบาท
เพิมขึ,น 1,455 ล้ านบาท
จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน

ในไตรมาสที 1 ปี 2556 เอสซีจีมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 1,799 ล้ านบาท
เพิมขึ )น 840 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน และเพิมขึ )น 1,455 ล้ านบาท เมือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการฟื น) ตัวของบริ ษัทร่ วมในประเทศที
ในไตรมาสที 1 ปี 2555 ยังคงได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์นํ )าท่วม
เอสซีจีมีเงินปั นผลรับในไตรมาสที 1 ปี 2556 เท่ากับ 705 ล้ านบาท ลดลง 28% เมือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่ วม (เอสซีจีถือหุ้น
20 - 50%) เท่า กับ 431 ล้ า นบาท และจากบริ ษั ท อื น (เอสซีจี ถื อ หุ้น ตํากว่า 20%)
เท่ากับ 274 ล้ านบาท

เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้ การบริหาร เท่ ากับ
41,721 ล้ านบาท

เอสซีจียงั คงมีโครงสร้ างทางการเงินทีมันคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
ณ สิ )นไตรมาสที 1 ปี 2556 เท่ากับ 41,721 ล้ านบาท โดยมีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน
มูลค่า 5,566 ล้ านบาท เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 59,009 ล้ านบาท เพิมขึ )น 8,615
ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน เนืองจากลูกหนี )ทีเพิมสูงขึน) ในขณะทีมีอตั ราหมุนเวียน
สินค้ าคงเหลือต่อยอดขายเท่ากับ 38 วัน ลดลงจากไตรมาสที 4 ปี 2555 ทีมี 44 วัน

หน้ า 1

ตาราง 1 : งบการเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย
กําไรสําหรับงวด
EBITDA
EBITDA from Operations
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
หมายเหตุ : EBITDA
EBITDA from Operations
กําไรสําหรับงวด

ไตรมาส 1 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
2556
Y-o-Y
Q-o-Q
2555
6%
47%
25%
26%
47%

109,439
8,796
12,858
12,427
7.3

10%
27%
10%
8%
27%

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

หมายถึง กําไรก่อนหักดอกเบี )ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่ วม
หมายถึง กําไรก่อนหักดอกเบี )ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หมายถึง กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

ข้ อมูลสรุ ปของกลุ่มธุรกิจหลัก
เอสซีจี เคมิคอลส์

ไตรมาสที 1 ปี 2556
เป็ นช่ วงฟื, นตัวของ Margin
และปริมาณการขาย

ในไตรมาสที 1 ปี 2556 ราคานํ )ามันดิบสูงขึ )นเล็กน้ อยมาอยู่ทีระดับ $113 ต่อบาร์ เรล
ในขณะทีราคา Naphtha เฉลียอยู่ทีระดับ $961 ต่อตัน เพิมขึ )นจากไตรมาสก่อน $17
ต่อตัน เนืองจาก ปริ มาณความต้ องการทีเพิมขึ )นของ Polyolefins และ Gasoline
ราคา Ethylene และ Propylene ปรับตัวเพิมขึ )น 9% และ 5% จากไตรมาสก่อนมาอยู่ที
ระดับ $1,395 ต่อตัน และ $1,306 ต่อตัน ตามลําดับ เป็ นผลจากการกลับมากักตุน
สินค้ าและกําลังการผลิตทีลดตําลงของโรงกลันนํ )ามันในตะวันออกกลางจากการหยุด
ซ่อมบํารุงตามแผน
ความต้ องการทีเพิมขึ )นตามฤดูกาลของ Polyolefins ทําให้ ราคาขายเพิมสูงขึ )น โดย
ราคา HDPE อยูท่ ี $1,483 ต่อตัน เพิมขึ )น $90 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน และ $87 ต่อตัน
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะทีราคา PP ปรับตัวสูงขึ )นอยูท่ ี $1,542 ต่อตัน
เพิมขึ )น $79 ต่อตันจากไตรมาสก่อน และ $114 ต่อตัน เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ผลจากราคา Polymer ทีเพิมขึ )นมากกว่าต้ นทุนวัตถุดิบ ทําให้ ส่วนต่างราคา
HDPE-Naphtha เพิมขึ )น $73 ต่อตัน เมือเทียบกับไตรมาสก่อน และ $147 ต่อตันเมือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยู่ทีระดับ $521 ต่อตัน เช่นเดียวกันกับส่วนต่าง
ราคา PP-Naphtha ทีเพิมขึ )น $62 ต่อตัน เมือเทียบกับไตรมาสก่อนและ $173 ต่อตัน
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ีระดับ $581 ต่อตัน
ปริ มาณขาย Polyolefins (PE และ PP) ในไตรมาสนี )เท่ากับ 446,000 ตัน เพิมขึ )น
30,000 ตัน เมือเทียบกับไตรมาสก่อน จากปริ มาณความต้ องการทีเพิมขึ )น
PVC ในไตรมาสนี )มีสว่ นต่างระหว่างราคา PVC และ EDC/C2 เฉลียอยู่ที $405 ต่อตัน
ลดลง $47 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน และ $19 ต่อตัน เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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เนืองจากราคา EDC และ Ethylene ทีสูงขึ )น สําหรับ Butadiene มีสว่ นต่างระหว่าง
ราคา BD และ Naphtha ค่อนข้ างตําเนืองจากราคายางลดลง ในขณะทีส่วนต่าง
ระหว่างราคา MMA และ Naphtha ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อน และส่วนต่างระหว่าง
ราคา PTA และ PX ลดลงตามปริ มาณความต้ องการทีลดลง
รายได้ จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในไตรมาสนี ) เท่ากับ 53,478 ล้ านบาท
เพิมขึ )น 9% จากไตรมาสก่อน และ 1% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจาก
ทังปริ
) มาณขายและราคาขายทีเพิมสูงขึน) ทัง) นี ) ผลจาก Margin ทีเพิมขึน) ส่งผลให้
EBITDA เพิมขึ )น 77% จากไตรมาสก่อน และ 262% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
มาอยูท่ ีระดับ 3,235 ล้ านบาท กําไรสําหรับงวดเท่ากับ 2,629 ล้ านบาท เพิมสูงขึ )นมาก
เป็ นผลจากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเพิมขึ )นจากทีเคยเป็ นขาดทุนใน
ไตรมาสก่อน และเพิมขึ )น 112% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจาก Margin ทีเพิมขึ )น

เอสซีจี เปเปอร์

เป็ นช่ วงฟื, นตัวของ Margin ในไตรมาสที 1 ปี 2556 ปริ มาณขายกระดาษอุตสาหกรรมเพิมขึ )น 2% จากไตรมาสก่อน
และปริมาณขายในประเทศ เป็ นผลจากปริ ม าณความต้ อ งการของตลาดที เพิ มสูง ขึ น) โดยรายได้ จ ากการขาย
ของธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์ในไตรมาสนี )เท่ากับ 10,365 ล้ านบาท
ซึงเพิมขึ )น 2% จากไตรมาสก่อน และ 7% จากช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อ น ทัง) นี ) ปริ มาณ
การส่ง ออกจากฐานการผลิตในประเทศไทยคิด เป็ น 15% ของปริ ม าณขายรวมซึง
ใกล้ เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ราคาเฉลียของเศษกระดาษลดลง $5 ต่อตัน
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดับ $215 ต่อตัน สาเหตุหลักจากปริ มาณความต้ องการ
เศษกระดาษจากจีนลดลงในช่วงเทศกาลตรุ ษจีน ในขณะทีราคาเฉลียของกระดาษ
อุตสาหกรรมในภูมิภาคอยูท่ ีระดับ $515 ต่อตัน เพิมขึ )น $10 ต่อตันจากไตรมาสก่อน
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์มียอดขายคิดเป็ น 42% ของยอดขายรวม ทังนี
) ) ปริ มาณขายเพิมขึน)
7% จากไตรมาสก่อน และ 20% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจากความต้ องการของ
ตลาดทุกประเภท โดยเฉพาะตลาดกลุ่มสินค้ าอุปโภคบริ โภค ขณะนี ) เอสซีจี เปเปอร์
ถือเป็ นผู้นําด้ านบรรจุภ ณ
ั ฑ์ทีทําจากกระดาษด้ วยการมีฐานการตลาดครอบคลุมทั )ง
ในประเทศไทย เวียดนาม และสิงคโปร์
สําหรับธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนี )มีปริ มาณขายในประเทศเพิมขึ )น 8% จาก
ไตรมาสก่อน เป็ นผลจากความต้ องการทีเริ มฟื น) ตัวจากสิ )นปี ก่อนและความต้ องการที
เพิมขึ )นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานอืนๆในเดือนมีนาคม 2556 โดยรายได้
จากการขายของธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนี )เท่ากับ 4,709 ล้ านบาท เพิมขึ )น
11% จากไตรมาสก่อนและ 9% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
) ) ปริ มาณการส่งออกใน
ไตรมาสนี )คิดเป็ น 23% ของปริ มาณขายรวม ในขณะทีช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ปริ มาณการส่งออกคิดเป็ น 24% ของปริ มาณขายรวม โดยราคาเยือใยสันอยู
) ่ที $655
ต่อตัน เพิมขึ )น $35 ต่อตัน และเยือใยยาวอยูท่ ี $670 ต่อตัน เพิมขึ )น $mn ต่อตัน สาเหตุ
หลัก จากปริ ม าณขายเยื อในตลาดมี ไ ม่เ พี ย งพอ เป็ นผลมาจากการหยุด ซ่อ มบํ า รุ ง
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โรงงานของผู้ผลิตเยือใยสันในบราซิ
)
ลระหว่างช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ของปี นี )
(กระทบปริ มาณเยือในตลาดประมาณ 200,000 ตัน) ประกอบกับความต้ องการของ
ตลาดทีเพิมขึ )นหลังจากช่วงตรุ ษจีนทีผ่านมา ราคากระดาษพิมพ์เขียนในภูมิภาคอยู่ที
ระดับ $830 ต่อตัน เพิมขึ )น $10 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน ตามราคาเยือกระดาษทีปรับ
เพิมขึ )นจากความต้ องการทีปรับเพิมขึ )นในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ
บริ ษั ท ฟิ นิ ค ซ พัล พ แอนด์ เพเพอร์ จํ า กัด (มหาชน) (หรื อ PPPC) กลับ มาเดิ น
สายการผลิตเยือได้ เต็มกําลังตังแต่
) ต้นปี 2556 หลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
ในไตรมาสนี ) เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้ จากการขาย เท่ากับ 15,074 ล้ านบาท เพิมขึ )น
5% จากไตรมาสก่อน และเพิมขึ )น 8% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากปั จจัยตาม
ฤดูกาลของทังธุ
) รกิจกระดาษอุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์และธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน
โดย EBITDA ในไตรมาสนี )เท่ากับ 2,789 ล้ านบาท เพิมขึ )น 40% จากไตรมาสก่อนและ
เพิมขึ )น 26% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย EBITDA ทีเพิมขึ )นจากไตรมาสก่อ น
เนืองจากความต้ องการตามฤดูกาลเพิมขึ )นและ PPPC กลับมาเดินสายการผลิตเยือได้
หลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ห้องควบคุมของโรงงาน ทังนี
) ) ธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรม
และบรรจุภณ
ั ฑ์มี EBITDA คิดเป็ น 77% ของ EBITDA รวม ในขณะทีอีก 23% เป็ น
ของธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน
กําไรในไตรมาสนี )เท่ากับ 1,342 ล้ านบาท เพิมขึ )น 124% จากไตรมาสก่อน และ 33%
จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ซึ ง 80% ของกํ า ไรทั ง) หมดมาจากธุ ร กิ จ กระดาษ
อุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์ ในขณะทีอีก 20% เป็ นของธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน

เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง

ตลาดปูนซีเมนต์ ในประเทศ ในไตรมาสที 1 ปี 2556 ตลาดปูนซีเ มนต์ เ ทาในประเทศอยู่ทีประมาณ 8 ล้ า นตัน
ขยายตัว 10% เมือเทียบกับ ขยายตัว 10% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ 6% จากไตรมาสก่อน ใน
ไตรมาสนี ) เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างมีปริ มาณขายเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
ช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน
กับตลาดโดยรวม โดยมีราคาปูนซีเมนต์เทาอยู่ในช่วง 1,800 – 1,850 บาทต่อตัน
ใกล้ เคียงกับไตรมาสทีผ่านมา
ปริ มาณการส่งออกปูนซีเมนต์เทาในไตรมาสนี )เท่ากับ 1.3 ล้ านตัน ลดลง 0.6 ล้ านตัน
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากการเติบโตของตลาดภายในประเทศ โดย
มีราคาเฉลีย FOB ลดลงมาอยู่ทีระดับ $52 ต่อตัน ในขณะทีเมือเทียบกับไตรมาสก่อน
ปริ มาณการส่งออกเพิมขึน) 0.3 ล้ า นตัน เนื องจากในไตรมาสก่อ นมีก ารซ่อ มบํา รุ ง
โรงงาน
สําหรับตลาดผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างอืนในภูมิภาคอาเซียน (เซรามิก, กระเบื )องหลังคา และ
บล๊ อกคอนกรี ต เป็ นต้ น) เริ มขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้ างในภาค
ทีอยูอ่ าศัย โดยในไตรมาสนี )อัตราการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างในประเทศ
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนตํากว่าอัตราการขยายตัวของตลาดปูนซีเมนต์เทา
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เนืองจากไตรมาสที 1 ปี 2555 เป็ นช่วงฟื น) ฟูหลังนํ )าท่วมซึงมีความต้ องการในสินค้ า
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างมากเป็ นพิเศษ ปริ มาณขายกระเบื )องเซรามิก (ปูพื )นและบุผนัง) ใน
ภูมิภาค (ไทย อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์) ปรับตัวเพิมขึ )น 6% เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน และ 10% จากไตรมาสก่อน เป็ นผลมาจากปั จจัยตามฤดูกาล ทังนี
) ) เมือ
เทีย บกับช่ วงเวลาเดีย วกัน ของปี ก่อนพบว่า ราคาขายของกระเบือ) งเซรามิก เพิ มขึน)
เล็กน้ อยชดเชยกับต้ นทุนพลังงานทีเพิมขึ )นทัวทังภู
) มิภาค อย่างไรก็ตามลดลงเล็กน้ อย
สําหรับตลาดในประเทศอินโดนีเซียเมือเทียบกับไตรมาสก่อน
ในไตรมาสนี ) เอสซีจ ี ซิเ มนต์-ผลิต ภัณ ฑ์ก ่อ สร้ า ง มีร ายได้ จ ากการขายเท่า กับ
43,237 ล้ านบาท เพิมขึ )น 14% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากปริ มาณขายที
เพิมขึน) ของทัง) ปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ างอืนๆ ประกอบกับมีการรวมผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จ และเมือเทียบกับไตรมาสก่อนพบว่ารายได้ จาก
การขายเพิมขึ )น 13% จากไตรมาสก่อน เนืองจากปั จจัยตามฤดูกาล และมี EBITDA
เพิมขึ )นเล็กน้ อยที 4% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากต้ นทุนการ
ผลิตทีสูงขึ )น (ค่าไฟฟ้ าและค่าแรง) รวมถึงค่าใช้ จ่ายอืนๆทีเพิมสูงขึ )นด้ วย ในขณะที
EBITDA เพิมขึ )น 32% เมือเทียบกับไตรมาสก่อน เนืองจากปั จจัยตามฤดูกาล ทังนี
) )
กําไรสําหรับงวดเท่ากับ 4,042 ล้ านบาท เพิมขึ )น 6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ
39% เมือเทียบกับไตรมาสก่อน ซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายและ EBITDA
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ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ
(ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ส่วนงานอืน

ไตรมาส 1
2556
109,439
53,478
15,074
43,237
24

% เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
6%
10%
1%
9%
8%
5%
14%
13%
-35%
-33%

ม.ค.- ธ.ค.
2555
407,601
203,539
57,430
154,537
146

EBITDA
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ส่วนงานอืน

ไตรมาส 1
2556
12,858
3,235
2,789
6,629
249

% เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
25%
10%
262%
77%
26%
40%
4%
32%
-70%
-91%

ม.ค.- ธ.ค.
2555
45,716
8,628
8,844
23,009
5,441

EBITDA from Operations
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ส่วนงานอืน

ไตรมาส 1
2556
12,427
2,923
2,789
6,510
249

% เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
26%
8%
n.a.
63%
26%
40%
2%
32%
-70%
-90%

ม.ค.- ธ.ค.
2555
42,171
5,477
8,843
22,823
5,235

EBITDA Margins (%)
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง

ไตรมาส 1
2556
11%
5%
19%
15%

กําไรสําหรับงวด
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ส่วนงานอืน

ไตรมาส 1
2556
8,796
2,629
1,342
4,042
851

หมายเหตุ : EBITDA
EBITDA from Operations
EBITDA Margins
กําไรสําหรับงวด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไตรมาส 1
2555
10%
1%
16%
17%

ไตรมาส 4
2555
11%
4%
14%
13%

% เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
47%
27%
112%
n.a.
33%
124%
6%
39%
n.a.
-71%

ม.ค.- ธ.ค.
2555
10%
3%
15%
15%
ม.ค.- ธ.ค.
2555
23,580
2,690
3,560
13,129
4,293

กําไรก่อนหักดอกเบี )ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม
กําไรก่อนหักดอกเบี )ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
EBITDA from Operations หารรายได้ จากการขาย
กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตาราง 3 : ข้ อมูลหนีสU ินสุทธิของเอสซีจี
ไตรมาส 1
2556

ไตรมาส 4
2555

ไตรมาส 1
2555

เงินกู้ระยะสันU
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม
เงินกู้ระยะยาว
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม

23,140
1,715
21,425
13%
159,614
11,236
148,378
87%

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

29,421
1,090
28,331
17%
140,940
13,768
127,172
83%

เงินกู้รวม

182,754

175,576

170,361

เงินสดและเงินสดภายใต้ การบริหาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนเผือขาย

41,721
28,050
7,627
6,044

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

44,827
31,271
7,735
5,821

หนีสU ินสุทธิ

141,033

137,043

125,534

ไตรมาส 1
2556

ไตรมาส 4
2555

ไตรมาส 1
2555

13%
1.2
0.7
7.5
2.7
0.9
1.6
25%

12%
1.3
0.7
6.3
3.0
0.9
1.5
17%

11%
1.0
0.6
5.9
3.0
0.8
1.6
18%

(ล้ านบาท)

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (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 )สินสุทธิตอ่ EBITDA
อัตราส่วนหนี )สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
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
141,033 ล้ านบาท
เพิมขึ,น 3,990 ล้ านบาท
จากไตรมาสก่ อน

เอสซีจีมีหนี )สินสุทธิ 141,033 ล้ านบาท เพิมขึ )นจากไตรมาสที 4 ปี 2555 จํานวน 3,990
ล้ านบาท อัตราส่วนหนี )สินสุทธิตอ่ EBITDA ลดลงมาอยูท่ ีระดับ 2.7 เท่า เป็ นผลมาจาก
EBITDA ทีเพิมขึ )นของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ ต้ นทุนทางการเงินในไตรมาสนี )เท่ากับ 685 ล้ านบาท
โดยมีกําไรจากอัตราแลกเปลียนประมาณ 1,000 ล้ านบาท อัตราดอกเบี )ยเฉลียของ
ไตรมาสนี )เท่ากับ 4.1%

รายจ่ ายลงทุนและเงินลงทุน รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับไตรมาสที 1 ปี 2556 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ
สําหรั บไตรมาสที 1 ปี 2556 5,566 ล้ านบาท โดยคาดการณ์รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนของทังปี) 2556 เป็ นเงิน
ประมาณ 40,000 - 50,000 ล้ านบาท ทัง) นี ) เอสซีจียงั คงมีกระแสเงินสดจากการ
เท่ ากับ 5,566 ล้ านบาท
ดําเนินงานอย่างต่อเนืองและมีเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หารเพียงพอ พร้ อมทีจะ
มุ่งดําเนินกลยุทธ์ ในการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักของเอสซีจีไปยังภูมิภาคอาเซียน
อย่างต่อเนือง

ตาราง 4 : รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

มีนาคม
2556

ธันวาคม
2555

มีนาคม
2555

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

407,940

395,573

386,780

35,677
49,334
46,679
82,518
165,812

32,741
42,877
48,890
80,909
165,292

39,006
46,757
45,661
72,177
159,029

หนีสU ินรวม
เจ้ าหนี )การค้ าและเจ้ าหนี )อืน
เงินกู้รวม

248,306
43,527
182,754

234,450
45,471
175,576

238,865
45,556
170,361

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

159,634
142,570
17,064

161,123
143,186
17,937

147,915
132,502
15,413

หน้ า 8

