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บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ผลการดาํเนินงานไตรมาสท ี4 ปี 2556 และสาํหรับปี 2556 

 
 

ไตรมาสท ี4 ปี 2556 
เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 
เท่ากับ 8,009 ล้านบาท และ
มีกําไรสําหรับปี 2556  
เท่ากับ 36,522 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วมในปี 2556 
เท่ากับ 6,546 ล้านบาท 
เพิมขนึ 4,985 ล้านบาท  
จากปีก่อน  

 
 
 

 

 
 

 

ภาพรวมธุรกจิ  

ในไตรมาสที 4 ปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเท่ากบั 8,009 ล้านบาท เพิมขึน 16% 

จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก Margin ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ฟืนตัวอย่าง

ต่อเนือง ประกอบกับปริมาณความต้องการซีเมนต์ในประเทศเพิมสงูขึน เอสซีจีมี 

EBITDA เท่ากบั 15,774 ล้านบาท เพิมขึน 35% เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

และมีรายได้จากการขายเท่ากบั 104,412 ล้านบาท เพิมขึน 5% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ตามการเติบโตของธุรกิจสว่นใหญ่ของเอสซีจี    
 

เมือเทียบกบัไตรมาสก่อน กําไรสําหรับงวดลดลง 18% เป็นผลมาจากปัจจยัตามฤดกูาล

ของธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รวมถึงการหยุดซ่อมบํารุงของโรงงาน MOC 

(Cracker แห่งที 2) เป็นเวลา 45 วนั แต่เนืองจากในไตรมาสนีเป็นช่วงทีมีรายได้เงินปันผลรับ

จากเอสซีจี การลงทนุ ในสว่นงานอืน จึงสง่ผลให้ EBITDA เพิมขึน 3% จากไตรมาสก่อน 

ในขณะทีรายได้จากการขายลดลง 8% จากไตรมาสก่อนเนืองจากการหยดุซ่อมบํารุง

ของโรงงาน MOC และปัจจยัตามฤดกูาลของธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
 

ผลการดําเนินงานในปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 36,522 ล้านบาท เพิมขึน 55% 

จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก Margin ของธุรกิจเคมีภณัฑ์ฟืนตวัอย่างต่อเนือง 

และมีปริมาณความต้องการซีเมนต์ในประเทศเพิมสงูขึน โดยเอสซีจีมี EBITDA เท่ากบั 

61,265 ล้านบาท เพิมขึน 34% จากปีก่อน และมีรายได้จากการขายเท่ากบั 434,251 

ล้านบาท เพิมขนึ 7% จากปีก่อน ตามการเติบโตของทกุธุรกิจในเอสซีจี 

 

ในปี 2556 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 6,546 ล้านบาท เพิมขึน 

4,985 ล้านบาท เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทงันี สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุ

มาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภณัฑ์ 42% และจากธุรกิจอืน 58% โดยส่วนแบ่งกําไร

จากเงินลงทุนทีเพิมขึนเป็นผลมาจากผลการดําเนินงานทีดีขึนของบริษัทร่วมในธุรกิจ

เคมีภณัฑ์จาก Margin ทีเพิมขึน ประกอบกบัการฟืนตวัของบริษัทร่วมในธุรกิจอืนที

ในครึงปีแรกของปี 2555 ยงัคงได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์นําทว่ม  
 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในปี 2556 เท่ากบั 7,707 ล้านบาท ลดลง 3% เมือเทียบกบัปีก่อน 

โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เทา่กบั 2,813 ล้านบาท 

และจากบริษัทอืน (เอสซีจีถือหุ้นตํากวา่ 20%) เทา่กบั 4,894 ล้านบาท 
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เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
29,667 ล้านบาท 
 
 
 

 
 

จ่ายเงนิปันผลงวดสุดท้าย 

ในอัตรา 7.0 บาทต่อหุ้น 

โดยทังปี 2556 จ่าย 

เงนิปันผลรวมทังสิน 

ในอัตรา 15.5 บาทต่อหุ้น 
 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินทีมนัคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 

ณ สินไตรมาสที 4 ปี 2556 เท่ากบั 29,667 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที 4 ปี 2555  

8,866 ล้านบาท ตามรายจ่ายลงทนุและการซือธุรกิจทีมีอย่างต่อเนือง โดยในปี 2556 มี

มลูคา่การลงทนุเทา่กบั 50,064 ล้านบาท  
 

เอสซีจีมีเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ 55,896 ล้านบาท ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน และมี

อตัราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อยอดขายเท่ากับ 48 วัน  

 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานครึงปีหลังของ

ปี 2556 ในอตัรา 7.0 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 47% ของกําไรครึงปีหลงั กําหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัที 24 เมษายน 2557 โดยทงัปี 2556 เอสซีจีจะจ่ายเงินปันผลรวมทงัสินในอตัรา 

15.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 18,600 ล้านบาท ซึงประกอบด้วยเงินปันผล

ระหว่างกาลสําหรับครึงปีแรกอตัรา 5.5 บาทตอ่หุ้น เงินปันผลระหว่างกาลของไตรมาส

ที 3 ปี 2556 อตัรา 3.0 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลสําหรับครึงปีหลงัอตัรา 7.0 บาทต่อหุ้น 

ทงันี หากไม่รวมเงินปันผลระหว่างกาลเนืองในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปี ในอตัรา 

3.0 บาทต่อหุ้น เอสซีจีจะจ่ายเงินปันผลรวมในอตัรา 12.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 41% 

ของกําไรสําหรับปี 2556 

 

ตาราง 1  :  งบการเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมาส 4 % เปลียนแปลง % เปลียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลียนแปลง

2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

รายได้จากการขาย 104,412 5% -8% 434,251 7%

กําไรสําหรับงวด 8,009 16% -18% 36,522 55%

EBITDA 15,774 35% 3% 61,265 34%

EBITDA from Operations 15,447 35% 2% 58,452 39%

กําไรต่อหุ้น (บาท) 6.7 16% -18% 30.4 55%

สรุปการจ่ายเงินปันผล ครึงปีแรก ครึงปีหลัง ไตรมาส 3 ปี 2556 ปี 2556

2556 2556 2556

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 5.5 7.0 3.0 15.5 12.5

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสําหรับงวด (%) 35% 47% - 51% 41%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

    ไม่รวมเงินปันผลระหว่างกาลไตรมาสที 3 ปี 2556 เนืองในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปี อัตรา 3.0 บาทต่อหุ้น

*

*
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ปี 2556 ความต้องการ
ปูนซีเมนต์ในประเทศ
ขยายตัว 7% เมือเทยีบ 

กับปีก่อน   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลสรุปของส่วนงานธุรกิจหลัก 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 

ในไตรมาสที 4 ปี 2556 ตลาดของปูนซีเมนต์ในประเทศขยายตวัราว 6% เมือเทียบกับ

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซงึการขยายตวัสว่นใหญ่มาจากภาคธุรกิจการค้าในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ส่งผลให้ปริมาณการขายปนูซีเมนต์ของตลาดในประเทศปี 2556 เพิมขึน 

7% จากปีก่อน โดยในไตรมาสนีเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างมีปริมาณขายเติบโต

ไปในทิศทางเดียวกนักบัตลาดโดยรวม โดยมีราคาปนูซีเมนต์เทาอยูที่ 1,950 บาทตอ่ตนั 

ปริมาณการส่งออกปนูซีเมนต์เทาในไตรมาสนีอยู่ทีระดบั 0.7 ล้านตนั ลดลง 0.3 ล้านตนั 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.2 ล้านตัน จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจาก

ความต้องการในประเทศทีเพิมขึน ทงันี ผลจากการเปลียนแปลง Product mix ทําให้

ราคาเฉลีย FOB เพิมขนึ $4 ตอ่ตนั เมือเทียบกบัไตรมาสก่อน มาอยูที่ระดบั $65 ตอ่ตนั 

สําหรับตลาดผลติภณัฑ์ก่อสร้างอืน (เซรามิก กระเบืองหลงัคา ฝ้าเพดานและไม้สงัเคราะห์ 

เป็นต้น) ในภูมิภาคอาเซียนเริมขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างใน

ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความต้องการผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศปรับตวัลดลงเมือ

เทียบกับไตรมาสก่อน เนืองจากปัจจัยตามฤดูกาลของตลาดภาคครัวเรือนในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงเล็กน้อย 

เนืองจากเศรษฐกิจชะลอตวั 

ปริมาณขายกระเบืองเซรามิก (ปพืูนและบุผนงั) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ในไตรมาสนีเพิมขึน 55% เมือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน จากการเข้าซือกิจการของ Prime Group ผู้ผลิตกระเบืองเซรามิกใน

ประเทศเวียดนาม ทังนี ราคาขายเฉลียของกระเบืองเซรามิกของเอสซีจีในภูมิภาค

อาเซียนปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากปัจจยัตามฤดกูาล 

ในไตรมาสนี เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากับ 43,666 

ล้านบาท เพิมขึน 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการรวมผลการ

ดําเนินงานของ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากดั และบริษัทสยามซานิทารีฟิตติงส์ จํากดั 

ซงึมีรายได้จากการขายในไตรมาสประมาณ 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้จาก

การขายลดลง 4% เมือเทียบกบัไตรมาสก่อน เนืองจากปัจจยัตามฤดกูาล ทงันี เป็นผล

ให้ EBITDA เพิมขึน 27% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะทีลดลง 7% จากไตรมาส

ก่อน มาอยู่ที 6,377 ล้านบาท ในขณะทีกําไรสําหรับงวดเพิมขึน 14% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 39% จากไตรมาสก่อน เนืองจากในไตรมาสก่อนมีกําไร

จากรายการทีไม่ได้เกิดขึนเป็นประจํา 1,701 ล้านบาท สําหรับปี 2556 รายได้จากการขาย

เท่ากบั 174,642 ล้านบาทเพิมขึน 13% จากปีก่อน ตามปริมาณขายทีเพิมขึน และ

สง่ผลให้ EBITDA เพิมขนึ 14% จากปีก่อน มาอยูที่ 26,274 ล้านบาท ทงันี กําไรสําหรับ

ปี 2556 อยูที่ 16,092 ล้านบาท เพิมขนึ 23% จากปีก่อน 
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วัฏจักรปิโตรเคมีขาขึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอสซีจี เคมิคอลส์ 

ในไตรมาสที 4 ปี 2556 ราคานํามันดิบปรับตัวขึน-ลงอยู่ทีระดับ $110 ต่อบาร์เรล 

สืบเนืองจากแรงกดดนัจากอปุทานจากประเทศนอกกลุ่ม OPEC ในขณะทีราคาตลาด 

Naphtha เพิมขึน $26 ต่อตนั หรือ 3% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดบั $946 ต่อตนั 

เนืองจากความต้องการทีเพิมขึนในภูมิภาคเอเชีย หลังจากช่วงการหยุดซ่อมบํารุง 

ประกอบกบัราคา LPG ทีปรับตวัสงูขึนตามความต้องการของพลงังานในช่วงฤดหูนาว

สง่ผลให้ไมส่ามารถใช้ LPG เป็นวตัถดุิบทางเลือก 

ราคาตลาด HDPE และ PP เพิมขึน 3% และ 2% มาอยู่ทีระดบั $1,536 ต่อตนั และ 

$1,543 ต่อตัน ตามลําดับ จากความต้องการของสินค้าปลายนําทีมีอย่างต่อเนือง 

สง่ผลให้ส่วนต่างราคา HDPE-Naphtha เพิมขึน $22 ต่อตนัจากไตรมาสก่อน มาอยู่ที

ระดบั $590 ต่อตัน ในขณะทีส่วนต่างราคา PP-Naphtha อยู่ทีระดับ $597 ต่อตัน 

เทา่กบัไตรมาสก่อน 

ในไตรมาสที 4 ปี 2556 ปริมาณขาย Polyolefins (PE และ PP) อยู่ที 372,000 ตนั ลดลง 

91,000 ตนั จากไตรมาสก่อน เนืองมาจากการปิดซ่อมบํารุงใหญ่ของ MOC ทงันี ปริมาณ

ขาย Polyolefins ทงัปี 2556 อยูที่ 1,738,000 ตนั เพิมขนึ 2% จากปีก่อน 

PVC มีส่วนต่างระหว่างราคาตลาด PVC และ EDC/C2 ลดลง 15% จากไตรมาสก่อน 

และ 18% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยู่ทีระดบั $370 ต่อตนั เนืองจากต้นทนุ EDC 

และ เอทิลีนเพิมขึน ในขณะทีราคาตลาด PVC ลดลงเล็กน้อย สําหรับส่วนต่างระหว่าง

ราคาตลาด BD และ Naphtha เพิมขึน 177% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดบั $609 ต่อตนั 

เนืองจากการฟืนตวัของความต้องการยางสงัเคราะห์ในประเทศจีน และสว่นต่างระหว่าง

ราคาตลาด MMA และ Naphtha เพิมขึน 1% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดบั $1,093 

ต่อตนั ในขณะทีสว่นต่างระหว่างราคาตลาด PTA และ PX ลดลง 53% จากไตรมาสก่อน 

มาอยู่ทีระดับ $42 ต่อตัน เนืองจากความต้องการในอุตสาหกรรมสิงทอทีชะลอตัวลง 

และการขยายกําลงัการผลติในอตุสาหกรรม 

ไตรมาสที 4 ปี 2556 ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายเท่ากบั 48,329 ล้านบาท 

ลดลง 13% จากไตรมาสก่อน เนืองจากการปิดซ่อมบํารุงใหญ่ของ MOC  โดย EBITDA 

ลดลง 11% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที 5,457 ล้านบาท และเมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน รายได้จากการขายลดลง 2% ในขณะที EBTIDA เพิมขึน 198% จากความ

ต้องการในตลาดโลกทีปรับตวัสงูขึน สง่ผลให้ Margin ปรับตวัสงูขึน โดยกําไรสําหรับงวด

เท่ากบั 2,232 ล้านบาท ลดลง 1,559 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน แต่เพิมขึน 2,047 

ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทงันี สําหรับปี 2556 แม้ว่าจะมีผลกระทบจาก

การปิดซ่อมบํารุงใหญ่ของ MOC แต่รายได้จากการขายเพิมขึน 3% จากปีก่อน มาอยู่ที 

209,997 ล้านบาท EBITDA เพิมขึน 136% มาอยู่ที 20,342 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี

เพิมขนึ 320% มาอยูที่ 11,292 ล้านบาท ผลจาก Margin ทีเพิมขนึของธุรกิจเคมีภณัฑ์ 



  

                                                                                                   หน้า  5                                                   

 
 

Margin ยังคงอยู่ 

ในระดับตาํ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอสซีจี เปเปอร์ 

สายธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและบรรจภุณัฑ์ของเอสซีจี เปเปอร์ประกอบด้วยธุรกิจ

กระดาษอตุสาหกรรมและธุรกิจบรรจภุณัฑ์ โดยมี Capacity Integration ที 51% ณ สิน

ปี 2556  

ในไตรมาสที 4 ปี 2556 ราคาเฉลียของเศษกระดาษลดลง $5 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน 

มาอยู่ทีระดับ $220 ต่อตัน จากปริมาณความต้องการเศษกระดาษจากประเทศจีน

ลดลง ในขณะทีราคาเฉลียของกระดาษอตุสาหกรรมในภมิูภาคอยู่ทีระดบั $495 ต่อตนั 

ใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อน ปริมาณความต้องการกระดาษอตุสาหกรรมในประเทศไทย

ลดลง 7% จากไตรมาสก่อน เนืองจากปัจจยัตามฤดกูาลในช่วงปลายปี แต่เพิมขึน 2% 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตลาดสง่ออกจากประเทศไทยยงัคงเติบโตจากไตรมาสก่อน 

สําหรับธุรกิจบรรจุภณัฑ์ ปริมาณความต้องการภายในประเทศไทยลดลงจากไตรมาส

ก่อน เป็นผลมาจากปัจจัยตามฤดูกาลในช่วงปลายปี โดยเฉพาะตลาดกลุ่มอุปกรณ์

อิเลค็ทรอนิกส์และเครืองใช้ไฟฟ้าและตลาดกลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภค ในขณะทีเพิมขึน

เล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณความต้องการภายในประเทศเวียดนาม

และอินโดนีเซียยงัคงสงูขึนจากไตรมาสก่อนและจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเฉพาะ

ตลาดกลุม่อาหารและเครืองดืมและตลาดกลุม่สนิค้าอปุโภคบริโภค 

ในไตรมาสที 4 ปี 2556 รายได้จากการขายของสายธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและ

บรรจุภณัฑ์เท่ากับ 10,768 ล้านบาท เพิมขึน 1% จากไตรมาสก่อน และ 6% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากปริมาณขายบรรจุภัณฑ์ แต่ปริมาณขายรวมของสาย

ธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและบรรจภุณัฑ์ลดลง 6% จากไตรมาสก่อน แต่ใกล้เคียงกบั

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณขายของกระดาษอุตสาหกรรมในประเทศลดลง 2% 

จากไตรมาสก่อน เนืองจากปัจจัยตามฤดูกาลในช่วงปลายปี แต่เพิมขึน 6% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน จากปริมาณความต้องการของตลาดกลุ่มอาหารและเครืองดืม

เพิมขึน ปริมาณการส่งออกจากฐานการผลิตในประเทศไทยคิดเป็น 19% ของปริมาณ

ขายรวม ใกล้เคียงกับในไตรมาสที 4 ปี 2555 ปริมาณขายของบรรจุภัณฑ์ในประเทศ

ลดลง 2% จากไตรมาสก่อน เนืองจากปัจจยัตามฤดกูาลในช่วงปลายปี แต่เพิมขึน 14% 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการเข้าซือกิจการในบริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด 

และบริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากดั รวมทงัปริมาณความต้องการของตลาดเพิมขึน 

โดยเฉพาะตลาดกลุม่อาหารและเครืองดืม 

สําหรับปี 2556 ปริมาณขายรวมของกระดาษอตุสาหกรรมเพิมขึน 3% จากปีก่อน เป็น

ผลมาจากปริมาณขายจากฐานการผลิตในอาเซียน ปริมาณขายรวมของกระดาษ

อตุสาหกรรมเพิมขึน 13% จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายทีเพิมขึนจากการ

เข้าซือกิจการในบริษัทไดน่า แพคส์ จํากดั และบริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากดั และ 

PT Primacorr Mandiri (อินโดนีเซีย)   
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สายธุรกิจเยือกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนของเอสซีจี เปเปอร์ประกอบด้วยธุรกิจ

สวนป่า เยือกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน โดยไตรมาสที 4 ปี 2556 ราคาเยือใยสนั

อยู่ที $625 ต่อตนั ใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อน ในขณะทีราคาเยือใยยาว อยู่ที $720 ต่อตนั 

เพิมขึน $35ต่อตนั จากการกกัตนุสินค้าของผู้ผลิตกระดาษ ราคากระดาษพิมพ์เขียนใน

ภมิูภาคอยู่ทีระดบั $790 ต่อตนั ลดลง $20 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน เนืองจากปริมาณ

ความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนในภมิูภาคชะลอตวัลงในช่วงปลายปี รายได้จากการขาย

ของสายธุรกิจเยือกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนีเท่ากับ 4,082 ล้านบาท 

ลดลง 2% จากไตรมาสก่อนและจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณขายกระดาษพิมพ์เขียน

ในประเทศลดลง 7% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากปริมาณกระดาษนําเข้า

ทีเพิมขึน ทังนีปริมาณการส่งออกในไตรมาสนีคิดเป็น 22% ของปริมาณขายรวม 

(ไตรมาสที 4 ปี 2555 คิดเป็น 23% ของปริมาณขายรวม)   

สําหรับปี 2556 ปริมาณขายรวมของกระดาษพิมพ์เขียนลดลง 5% จากปีก่อนจาก

ปริมาณความต้องการภายในประเทศและภูมิภาคชะลอตวัลง เยือ Dissolving Pulp 

เริมขายออกสู่ตลาดได้เมือเดือนสิงหาคม ปี 2556 คิดเป็นประมาณ 25% ของปริมาณ

เยือทีผลติได้ทงัหมดตอ่เดือน 

ในไตรมาสนี เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย เท่ากบั 14,850 ล้านบาท ใกล้เคียง

กับไตรมาสก่อน ขณะทีเพิมขึน 3% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกั

จากปริมาณขายทีเพิมขึนจากการเข้าซือกิจการในบริษัทไดน่า แพคส์ จํากดั บริษัท

โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากดั และ PT Primacorr Mandiri (อินโดนีเซีย)  โดย EBITDA 

ในไตรมาสนีเท่ากับ 1,947 ล้านบาท ลดลง 13% จากไตรมาสก่อน และ 2% จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดย EBITDA ทีลดลงจากไตรมาสก่อนเนืองจากสายธุรกิจกระดาษ

อุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์และสายธุรกิจเยือกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนมี 

Margin อยู่ในระดบัตํา ทงันีสายธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและบรรจภุณัฑ์มี EBITDA 

คิดเป็น 93% ของ EBITDA รวม ในขณะทีอีก 7% เป็นของสายธุรกิจเยือกระดาษและ

กระดาษพิมพ์เขียน ทังนี กําไรสําหรับงวดเท่ากับ 422 ล้านบาท ลดลง 47% จาก

ไตรมาสก่อน และ 29% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

สําหรับปี 2556 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย 59,135 ล้านบาท เพิมขึน 3% จาก

ปีก่อน และ EBITDA เท่ากบั 9,473 ล้านบาท เพิมขึน 7% จากปีก่อน เนืองจากปริมาณ

การขายทีเพิมขนึของสายธุรกิจกระดาษอตุสาหกรรมและบรรจภุณัฑ์ ทงันี กําไรสําหรับปี

เท่ากับ 3,587 ล้านบาท เพิมขึน 1% จากปีก่อน จากการเติบโตของสายธุรกิจกระดาษ

อตุสาหกรรมและบรรจภุณัฑ์ ในขณะทีสายธุรกิจเยือกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนถกู

กดดนัในด้านปริมาณความต้องการทีลดลงและการแข่งขนัด้านราคา 
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ตาราง 2  :  ผลการดําเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ

(ล้านบาท)

ไตรมาส 4 % เปลียนแปลง % เปลียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลียนแปลง

รายได้จากการขาย 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 104,412 5% -8% 434,251 7%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 43,666 14% -4% 174,642 13%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 48,329 -2% -13% 209,997 3%
เอสซีจี เปเปอร์ 14,850 3% 0% 59,135 3%
ส่วนงานอืน 22 -39% 10% 94 -36%

ไตรมาส 4 % เปลียนแปลง % เปลียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลียนแปลง

EBITDA 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 15,774 35% 3% 61,265 34%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 6,377 27% -7% 26,274 14%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 5,457 198% -11% 20,342 136%
เอสซีจี เปเปอร์ 1,947 -2% -13% 9,473 7%
ส่วนงานอืน 1,970 -33% n.a. 5,231 -4%

ไตรมาส 4 % เปลียนแปลง % เปลียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลียนแปลง

EBITDA from Operations 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 15,447 35% 2% 58,452 39%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 6,272 27% -8% 25,909 14%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 5,235 192% -12% 18,321 235%
เอสซีจี เปเปอร์ 1,947 -2% -13% 9,470 7%
ส่วนงานอืน 1,970 -30% n.a. 4,807 -8%

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ม.ค.- ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค.

EBITDA Margins (%) 2556 2555 2556 2556 2555

งบการเงินรวมเอสซีจี 15% 11% 13% 13% 10%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 14% 13% 15% 15% 15%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 11% 4% 11% 9% 3%
เอสซีจี เปเปอร์ 13% 14% 15% 16% 15%

ไตรมาส 4 % เปลียนแปลง % เปลียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปลียนแปลง

กําไรสําหรับงวด 2556 Y-o-Y Q-o-Q 2556 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 8,009 16% -18% 36,522 55%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 3,293 14% -39% 16,092 23%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 2,232 n.a. -41% 11,292 320%
เอสซีจี เปเปอร์ 422 -29% -47% 3,587 1%
ส่วนงานอืน 2,109 -36% n.a. 5,797 29%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย

EBITDA Margins หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสว่นทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตาราง 3  :  ข้อมูลหนีสินสุทธิของเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2556 2556 2555

เงินกู้ระยะสัน 13,005 14,164 13,876

ต่างประเทศ 1,797 2,551 1,227

บาท 11,208 11,613 12,649

% ของเงินกู้รวม 7% 8% 8%

เงินกู้ระยะยาว 173,925 166,114 161,700

ต่างประเทศ 2,233 4,267 12,943

บาท 171,692 161,847 148,757

% ของเงินกู้รวม 93% 92% 92%

เงินกู้รวม 186,930 180,278 175,576

เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 29,667 33,719 38,533

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,434 21,629 25,064

เงินลงทุนชวัคราว 6,984 6,293 7,677

เงินลงทุนเผือขาย 5,249 5,797 5,792

หนีสินสุทธิ 157,263 146,559 137,043

อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2556 2556 2555

อตัราส่วน EBITDA ต่อสินทรพัย์ (%) 14% 14% 12%

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.5 1.4 1.3

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.7 0.7 0.7

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย (เท่า) 7.6 8.3 6.4

อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อ EBITDA  (เท่า) 2.6 2.5 3.0

อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 0.8 0.8 0.9

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4 1.4 1.5

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 24% 25% 17%

หมายเหตุ : หนีสินสุทธิ =   หนีสิน (ทีมีภาระดอกเบีย) หักเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนีสินหมนุเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชัวคราวและลูกหนีการค้า

     หารหนีสินหมนุเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย =   EBITDA หารดอกเบียจ่าย

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อ EBITDA =   หนีสินสุทธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =   หนีสินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนีสินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น =   หนีสินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลีย
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หนีสินสุทธิ เท่ากับ 157,263 
ล้านบาท เพมิขึน 20,220  
ล้านบาท จากไตรมาสท ี4      
ปี 2555 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายลงทนุและเงนิลงทุน
สําหรับปี 2556 เท่ากับ 
50,064 ล้านบาท 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เอสซีจีมีหนีสินสทุธิ 157,263 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อน จํานวน 20,220 ล้านบาท 

เมือเทียบกบั EBITDA ในปี 2556 จํานวน 61,265 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดที

จ่ายไปทงัหมดเป็นเงินประมาณ 81,100 ล้านบาท ซึงประกอบด้วยรายจ่ายลงทนุ

และเงินลงทนุ 50,064 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2555 เงินปันผล

ระหว่างกาลปี 2556 และเงินปันผลระหว่างกาลไตรมาสที 3 ปี 2556 จํานวนรวม 

18,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย 7,505 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 5,502 ล้านบาท  
 

อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อ EBITDA ยงัคงทีอยู่ทีระดบั 2.6 เท่า ทงันี หากไม่รวม

รายจ่ายลงทนุสําหรับโครงการทียงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง มลูค่าประมาณ 15,000 

ล้านบาท อตัราสว่นหนีสนิสทุธิตอ่ EBITDA จะอยูที่ระดบั 2.3 เทา่ 
 

ต้นทนุทางการเงินสําหรับปี 2556 เท่ากบั 8,193 ล้านบาท เมือเทียบกบัปี 2555 ซงึ

อยูที่ 6,321 ล้านบาท อตัราดอกเบียเฉลีย ณ สนิไตรมาสที 4 ปี 2556 อยูที่ 4.2% 

 

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับปี 2556 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 50,064 

ล้านบาท โดยประมาณการรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุของทงัปี 2557 เป็นเงิน

ประมาณ 40,000 - 50,000 ล้านบาท ทงันี เอสซีจียงัคงมุ่งดําเนินกลยทุธ์ในการ

ขยายการลงทนุในธุรกิจหลกัไปยงัภมิูภาคอาเซียนอย่างต่อเนือง ซงึได้ประมาณการ

รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุสําหรับปี 2557 - 2561 เป็นเงินจํานวน 200,000 - 

250,000 ล้านบาท  
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ตาราง 4  :  รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ธันวาคม ธันวาคม กันยายน

2556 2555 2556

สินทรัพย์รวม 440,436 395,573 426,560

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชวัคราว 24,418 32,741 27,922

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 49,453 42,877 49,617

สินค้าคงเหลือ 55,557 48,890 53,740

เงินลงทุนระยะยาว 93,804 80,909 83,549

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 183,589 165,292 179,249

หนีสินรวม 253,414 234,450 246,027

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 51,211 45,471 52,224

เงินกู้รวม 186,930 175,576 180,278

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 187,022 161,123 180,533

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 161,792 143,186 156,363

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม 25,230 17,937 24,170
 


