บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานไตรมาสที 4 ปี 2556 และสําหรับปี 2556
ภาพรวมธุรกิจ
ไตรมาสที 4 ปี 2556
เอสซีจีมีกําไรสําหรั บงวด
เท่ ากับ 8,009 ล้ านบาท และ
มีกําไรสําหรั บปี 2556
เท่ ากับ 36,522 ล้ านบาท

ในไตรมาสที 4 ปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเท่ากับ 8,009 ล้ านบาท เพิมขึน 16%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจาก Margin ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ฟืนตัวอย่าง
ต่อเนือง ประกอบกับปริ มาณความต้ องการซีเมนต์ในประเทศเพิมสูงขึน เอสซีจีมี
EBITDA เท่ากับ 15,774 ล้ านบาท เพิมขึน 35% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
และมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 104,412 ล้ านบาท เพิมขึน 5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ตามการเติบโตของธุรกิจส่วนใหญ่ของเอสซีจี
เมือเทียบกับไตรมาสก่อน กําไรสําหรับงวดลดลง 18% เป็ นผลมาจากปั จจัยตามฤดูกาล
ของธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณ ฑ์ก่อ สร้ าง รวมถึงการหยุดซ่อ มบํา รุ งของโรงงาน MOC
(Cracker แห่งที 2) เป็ นเวลา 45 วัน แต่เนืองจากในไตรมาสนีเป็ นช่วงทีมีรายได้ เงินปั นผลรับ
จากเอสซีจี การลงทุน ในส่วนงานอืน จึงส่งผลให้ EBITDA เพิมขึน 3% จากไตรมาสก่อน
ในขณะทีรายได้ จากการขายลดลง 8% จากไตรมาสก่อนเนืองจากการหยุดซ่อมบํารุ ง
ของโรงงาน MOC และปั จจัยตามฤดูกาลของธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ผลการดําเนินงานในปี 2556 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 36,522 ล้ านบาท เพิมขึน 55%
จากปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก Margin ของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ฟืนตัวอย่างต่อเนือง
และมีปริ มาณความต้ องการซีเมนต์ในประเทศเพิมสูงขึน โดยเอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ
61,265 ล้ านบาท เพิมขึน 34% จากปี ก่อน และมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 434,251
ล้ านบาท เพิมขึน 7% จากปี ก่อน ตามการเติบโตของทุกธุรกิจในเอสซีจี

ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วมในปี 2556
เท่ ากับ 6,546 ล้ านบาท
เพิมขึน 4,985 ล้ านบาท
จากปี ก่ อน

ในปี 2556 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 6,546 ล้ านบาท เพิมขึน
4,985 ล้ านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
มาจากบริ ษัทร่วมในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 42% และจากธุรกิจอืน 58% โดยส่วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนทีเพิมขึนเป็ นผลมาจากผลการดําเนินงานทีดีขึนของบริ ษัทร่ วมในธุรกิจ
ั ฑ์จาก Margin ทีเพิมขึน ประกอบกับการฟื นตัวของบริ ษัทร่ วมในธุรกิจอืนที
เคมีภณ
ในครึงปี แรกของปี 2555 ยังคงได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์นําท่วม
เอสซีจีมีเงินปั นผลรับในปี 2556 เท่ากับ 7,707 ล้ านบาท ลดลง 3% เมือเทียบกับปี ก่อน
โดยเอสซีจีมีเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 2,813 ล้ านบาท
และจากบริ ษัทอืน (เอสซีจีถือหุ้นตํากว่า 20%) เท่ากับ 4,894 ล้ านบาท
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เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้ การบริหาร เท่ ากับ
29,667 ล้ านบาท

เอสซีจียงั คงมีโครงสร้ างทางการเงินทีมันคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
ณ สินไตรมาสที 4 ปี 2556 เท่ากับ 29,667 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสที 4 ปี 2555
8,866 ล้ านบาท ตามรายจ่ายลงทุนและการซือธุรกิจทีมีอย่างต่อเนือง โดยในปี 2556 มี
มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 50,064 ล้ านบาท
เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 55,896 ล้ านบาท ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน และมี
อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือต่อยอดขายเท่ากับ 48 วัน

จ่ ายเงินปั นผลงวดสุดท้ าย
ในอัตรา 7.0 บาทต่ อหุ้น
โดยทังปี 2556 จ่ าย
เงินปั นผลรวมทังสิน
ในอัตรา 15.5 บาทต่ อหุ้น

คณะกรรมการบริ ษั ท อนุมัติจ่ายเงิ น ปั นผลสํา หรั บผลการดํา เนิ น งานครึ งปี หลัง ของ
ปี 2556 ในอัตรา 7.0 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น 47% ของกําไรครึงปี หลัง กําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที 24 เมษายน 2557 โดยทังปี 2556 เอสซีจีจะจ่ายเงินปั นผลรวมทังสินในอัตรา
15.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 18,600 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยเงินปั นผล
ระหว่างกาลสําหรับครึงปี แรกอัตรา 5.5 บาทต่อหุ้น เงินปั นผลระหว่างกาลของไตรมาส
ที 3 ปี 2556 อัตรา 3.0 บาทต่อหุ้น และเงินปั นผลสําหรับครึงปี หลังอัตรา 7.0 บาทต่อหุ้น
ทังนี หากไม่รวมเงินปั นผลระหว่างกาลเนืองในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปี ในอัตรา
3.0 บาทต่อหุ้น เอสซีจีจะจ่ายเงินปั นผลรวมในอัตรา 12.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น 41%
ของกําไรสําหรับปี 2556

ตาราง 1 : งบการเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ไตรมาส 4
2556

รายได้ จากการขาย
กําไรสําหรั บงวด
EBITDA
EBITDA from Operations
กําไรต่ อหุ้น (บาท)

104,412
8,009
15,774
15,447
6.7

5%
16%
35%
35%
16%

สรุ ปการจ่ ายเงินปั นผล

ครึ งปี แรก
2556
5.5
35%

เงินปั นผลจ่ ายต่ อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ ายเงินปั นผลต่ อกําไรสําหรั บงวด (%)
หมายเหตุ :

EBITDA

% เปลียนแปลง % เปลียนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q

ม.ค.- ธ.ค.
2556

% เปลียนแปลง
Y-o-Y

-8%
-18%
3%
2%
-18%

434,251
36,522
61,265
58,452
30.4

7%
55%
34%
39%
55%

ครึ งปี หลัง
2556

ไตรมาส 3
2556

ปี 2556

ปี 2556 *

7.0
47%

3.0
-

15.5
51%

12.5
41%

หมายถึง กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจํา หน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations

หมายถึง กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจํา หน่าย

กําไรสําหรับงวด

หมายถึง กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

* ไม่รวมเงินปั นผลระหว่างกาลไตรมาสที 3 ปี 2556 เนืองในโอกาสเอสซีจ ีครบรอบ 100 ปี อัตรา 3.0 บาทต่อหุ้น
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ข้ อมูลสรุ ปของส่ วนงานธุรกิจหลัก
เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง

ปี 2556 ความต้ องการ
ปูนซีเมนต์ ในประเทศ
ขยายตัว 7% เมือเทียบ
กับปี ก่ อน

ในไตรมาสที 4 ปี 2556 ตลาดของปูนซีเมนต์ในประเทศขยายตัวราว 6% เมือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึงการขยายตัวส่วนใหญ่มาจากภาคธุรกิจการค้ าในเขตกรุงเทพฯ
และปริ มณฑล ส่งผลให้ ปริ มาณการขายปูนซีเมนต์ของตลาดในประเทศปี 2556 เพิมขึน
7% จากปี ก่อน โดยในไตรมาสนีเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างมีปริ มาณขายเติบโต
ไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดโดยรวม โดยมีราคาปูนซีเมนต์เทาอยูท่ ี 1,950 บาทต่อตัน
ปริ มาณการส่งออกปูนซีเมนต์เทาในไตรมาสนีอยู่ทีระดับ 0.7 ล้ านตัน ลดลง 0.3 ล้ านตัน
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และลดลง 0.2 ล้ านตัน จากไตรมาสก่อน เป็ นผลมาจาก
ความต้ องการในประเทศทีเพิมขึน ทังนี ผลจากการเปลียนแปลง Product mix ทําให้
ราคาเฉลีย FOB เพิมขึน $4 ต่อตัน เมือเทียบกับไตรมาสก่อน มาอยูท่ ีระดับ $65 ต่อตัน
สําหรับตลาดผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างอืน (เซรามิก กระเบืองหลังคา ฝ้าเพดานและไม้ สงั เคราะห์
เป็ นต้ น) ในภูมิภาคอาเซียนเริ มขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้ างใน
ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความต้ องการผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างในประเทศปรับตัวลดลงเมือ
เที ย บกับ ไตรมาสก่ อ น เนื องจากปั จ จัย ตามฤดูก าลของตลาดภาคครั ว เรื อ นในเขต
กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล และเมื อเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ลดลงเล็ก น้ อ ย
เนืองจากเศรษฐกิจชะลอตัว
ปริ มาณขายกระเบืองเซรามิก (ปูพืนและบุผนัง) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย
อินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม) ในไตรมาสนี เพิ มขึน 55% เมื อเทียบกับช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน จากการเข้ าซือกิจการของ Prime Group ผู้ผลิตกระเบืองเซรามิกใน
ประเทศเวี ยดนาม ทังนี ราคาขายเฉลียของกระเบื องเซรามิกของเอสซี จีในภูมิภ าค
อาเซียนปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน เป็ นผลมาจากปั จจัยตามฤดูกาล
ในไตรมาสนี เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 43,666
ล้ า นบาท เพิ มขึ น 14% จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เป็ นผลมาจากการรวมผลการ
ดําเนินงานของ บริษัทสยามซานิทารี แวร์ จํากัด และบริ ษัทสยามซานิทารี ฟิตติงส์ จํากัด
ซึงมีรายได้ จากการขายในไตรมาสประมาณ 1,500 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้ จาก
การขายลดลง 4% เมือเทียบกับไตรมาสก่อน เนืองจากปั จจัยตามฤดูกาล ทังนี เป็ นผล
ให้ EBITDA เพิมขึน 27% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะทีลดลง 7% จากไตรมาส
ก่อน มาอยู่ที 6,377 ล้ านบาท ในขณะทีกําไรสําหรับงวดเพิมขึน 14% จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน แต่ลดลง 39% จากไตรมาสก่อน เนืองจากในไตรมาสก่อนมีกําไร
จากรายการทีไม่ได้ เกิดขึนเป็ นประจํา 1,701 ล้ านบาท สําหรับปี 2556 รายได้ จากการขาย
เท่ากับ 174,642 ล้ านบาทเพิมขึน 13% จากปี ก่อน ตามปริ มาณขายทีเพิมขึน และ
ส่งผลให้ EBITDA เพิมขึน 14% จากปี ก่อน มาอยูท่ ี 26,274 ล้ านบาท ทังนี กําไรสําหรับ
ปี 2556 อยูท่ ี 16,092 ล้ านบาท เพิมขึน 23% จากปี ก่อน
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เอสซีจี เคมิคอลส์

วัฏจักรปิ โตรเคมีขาขึน

ในไตรมาสที 4 ปี 2556 ราคานํ ามัน ดิ บ ปรั บ ตัว ขึ น-ลงอยู่ที ระดับ $110 ต่ อ บาร์ เ รล
สืบเนืองจากแรงกดดันจากอุปทานจากประเทศนอกกลุ่ม OPEC ในขณะทีราคาตลาด
Naphtha เพิมขึน $26 ต่อตัน หรื อ 3% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดับ $946 ต่อตัน
เนื องจากความต้ อ งการที เพิ มขึนในภูมิภ าคเอเชี ย หลัง จากช่ ว งการหยุดซ่อ มบํ า รุ ง
ประกอบกับราคา LPG ทีปรับตัวสูงขึนตามความต้ องการของพลังงานในช่วงฤดูหนาว
ส่งผลให้ ไม่สามารถใช้ LPG เป็ นวัตถุดิบทางเลือก
ราคาตลาด HDPE และ PP เพิมขึน 3% และ 2% มาอยู่ทีระดับ $1,536 ต่อตัน และ
$1,543 ต่อตัน ตามลําดับ จากความต้ องการของสินค้ าปลายนําทีมีอย่างต่อเนือง
ส่งผลให้ ส่วนต่างราคา HDPE-Naphtha เพิมขึน $22 ต่อตันจากไตรมาสก่อน มาอยู่ที
ระดับ $590 ต่อตัน ในขณะทีส่วนต่างราคา PP-Naphtha อยู่ทีระดับ $597 ต่อตัน
เท่ากับไตรมาสก่อน
ในไตรมาสที 4 ปี 2556 ปริ มาณขาย Polyolefins (PE และ PP) อยู่ที 372,000 ตัน ลดลง
91,000 ตัน จากไตรมาสก่อน เนืองมาจากการปิ ดซ่อมบํารุ งใหญ่ของ MOC ทังนี ปริ มาณ
ขาย Polyolefins ทังปี 2556 อยูท่ ี 1,738,000 ตัน เพิมขึน 2% จากปี ก่อน
PVC มีส่วนต่างระหว่างราคาตลาด PVC และ EDC/C2 ลดลง 15% จากไตรมาสก่อน
และ 18% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยู่ทีระดับ $370 ต่อตัน เนืองจากต้ นทุน EDC
และ เอทิลีนเพิมขึน ในขณะทีราคาตลาด PVC ลดลงเล็กน้ อย สําหรับส่วนต่างระหว่าง
ราคาตลาด BD และ Naphtha เพิมขึน 177% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดับ $609 ต่อตัน
เนืองจากการฟื นตัวของความต้ องการยางสังเคราะห์ในประเทศจีน และส่วนต่างระหว่าง
ราคาตลาด MMA และ Naphtha เพิมขึน 1% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดับ $1,093
ต่อตัน ในขณะทีส่วนต่างระหว่างราคาตลาด PTA และ PX ลดลง 53% จากไตรมาสก่อน
มาอยู่ทีระดับ $42 ต่อตัน เนื องจากความต้ องการในอุตสาหกรรมสิงทอทีชะลอตัวลง
และการขยายกําลังการผลิตในอุตสาหกรรม
ไตรมาสที 4 ปี 2556 ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 48,329 ล้ านบาท
ลดลง 13% จากไตรมาสก่อน เนืองจากการปิ ดซ่อมบํารุงใหญ่ของ MOC โดย EBITDA
ลดลง 11% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที 5,457 ล้ านบาท และเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน รายได้ จากการขายลดลง 2% ในขณะที EBTIDA เพิมขึน 198% จากความ
ต้ องการในตลาดโลกทีปรับตัวสูงขึน ส่งผลให้ Margin ปรับตัวสูงขึน โดยกําไรสําหรับงวด
เท่ากับ 2,232 ล้ านบาท ลดลง 1,559 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน แต่เพิมขึน 2,047
ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี สําหรับปี 2556 แม้ ว่าจะมีผลกระทบจาก
การปิ ดซ่อมบํารุงใหญ่ของ MOC แต่รายได้ จากการขายเพิมขึน 3% จากปี ก่อน มาอยู่ที
209,997 ล้ านบาท EBITDA เพิมขึน 136% มาอยู่ที 20,342 ล้ านบาท และกําไรสําหรับปี
เพิมขึน 320% มาอยูท่ ี 11,292 ล้ านบาท ผลจาก Margin ทีเพิมขึนของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
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เอสซีจี เปเปอร์

Margin ยังคงอยู่
ในระดับตํา

สายธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์ของเอสซีจี เปเปอร์ ประกอบด้ วยธุรกิจ
กระดาษอุตสาหกรรมและธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมี Capacity Integration ที 51% ณ สิน
ปี 2556
ในไตรมาสที 4 ปี 2556 ราคาเฉลียของเศษกระดาษลดลง $5 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน
มาอยู่ทีระดับ $220 ต่อตัน จากปริ มาณความต้ องการเศษกระดาษจากประเทศจี น
ลดลง ในขณะทีราคาเฉลียของกระดาษอุตสาหกรรมในภูมิภาคอยู่ทีระดับ $495 ต่อตัน
ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อน ปริ มาณความต้ องการกระดาษอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ลดลง 7% จากไตรมาสก่อน เนืองจากปั จจัยตามฤดูกาลในช่วงปลายปี แต่เพิมขึน 2%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตลาดส่งออกจากประเทศไทยยังคงเติบโตจากไตรมาสก่อน
สําหรับธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ ปริ มาณความต้ องการภายในประเทศไทยลดลงจากไตรมาส
ก่อน เป็ นผลมาจากปั จจัยตามฤดูกาลในช่วงปลายปี โดยเฉพาะตลาดกลุ่มอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์และเครื องใช้ ไฟฟ้าและตลาดกลุ่มสินค้ าอุปโภคบริ โภค ในขณะทีเพิมขึน
เล็กน้ อยจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณความต้ องการภายในประเทศเวียดนาม
และอินโดนีเซียยังคงสูงขึนจากไตรมาสก่อนและจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเฉพาะ
ตลาดกลุม่ อาหารและเครื องดืมและตลาดกลุม่ สินค้ าอุปโภคบริโภค
ในไตรมาสที 4 ปี 2556 รายได้ จากการขายของสายธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและ
บรรจุภณ
ั ฑ์เท่ากับ 10,768 ล้ านบาท เพิมขึน 1% จากไตรมาสก่อน และ 6% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากปริ มาณขายบรรจุภัณฑ์ แต่ปริ มาณขายรวมของสาย
ธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์ลดลง 6% จากไตรมาสก่อน แต่ใกล้ เคียงกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณขายของกระดาษอุตสาหกรรมในประเทศลดลง 2%
จากไตรมาสก่อน เนืองจากปั จจัยตามฤดูกาลในช่วงปลายปี แต่เพิมขึน 6% จากช่วง
เดี ยวกันของปี ก่อ น จากปริ มาณความต้ องการของตลาดกลุ่มอาหารและเครื องดื ม
เพิมขึน ปริ มาณการส่งออกจากฐานการผลิตในประเทศไทยคิดเป็ น 19% ของปริ มาณ
ขายรวม ใกล้ เคียงกับในไตรมาสที 4 ปี 2555 ปริ มาณขายของบรรจุภัณฑ์ในประเทศ
ลดลง 2% จากไตรมาสก่อน เนืองจากปั จจัยตามฤดูกาลในช่วงปลายปี แต่เพิมขึน 14%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการเข้ าซือกิจการในบริ ษัทไดน่า แพคส์ จํากัด
และบริษัทโอเรี ยนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด รวมทังปริมาณความต้ องการของตลาดเพิมขึน
โดยเฉพาะตลาดกลุม่ อาหารและเครื องดืม
สําหรับปี 2556 ปริ มาณขายรวมของกระดาษอุตสาหกรรมเพิมขึน 3% จากปี ก่อน เป็ น
ผลมาจากปริ ม าณขายจากฐานการผลิต ในอาเซี ย น ปริ ม าณขายรวมของกระดาษ
อุตสาหกรรมเพิมขึน 13% จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากปริ มาณขายทีเพิมขึนจากการ
เข้ าซือกิจการในบริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด และบริษัทโอเรี ยนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด และ
PT Primacorr Mandiri (อินโดนีเซีย)
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สายธุรกิจเยือกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนของเอสซีจี เปเปอร์ ประกอบด้ วยธุรกิจ
สวนป่ า เยือกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน โดยไตรมาสที 4 ปี 2556 ราคาเยือใยสัน
อยู่ที $625 ต่อตัน ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อน ในขณะทีราคาเยือใยยาว อยู่ที $720 ต่อตัน
เพิมขึน $35ต่อตัน จากการกักตุนสินค้ าของผู้ผลิตกระดาษ ราคากระดาษพิมพ์เขียนใน
ภูมิภาคอยู่ทีระดับ $790 ต่อตัน ลดลง $20 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน เนืองจากปริ มาณ
ความต้ องการกระดาษพิมพ์เขียนในภูมิภาคชะลอตัวลงในช่วงปลายปี รายได้ จากการขาย
ของสายธุรกิจเยือกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนในไตรมาสนี เท่ากับ 4,082 ล้ านบาท
ลดลง 2% จากไตรมาสก่อนและจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณขายกระดาษพิมพ์เขียน
ในประเทศลดลง 7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากปริ มาณกระดาษนําเข้ า
ที เพิ มขึ น ทังนี ปริ ม าณการส่ง ออกในไตรมาสนี คิด เป็ น 22% ของปริ ม าณขายรวม
(ไตรมาสที 4 ปี 2555 คิดเป็ น 23% ของปริมาณขายรวม)
สํา หรั บ ปี 2556 ปริ ม าณขายรวมของกระดาษพิมพ์ เขี ย นลดลง 5% จากปี ก่อ นจาก
ปริ มาณความต้ องการภายในประเทศและภูมิภาคชะลอตัวลง เยือ Dissolving Pulp
เริ มขายออกสู่ตลาดได้ เมือเดือนสิงหาคม ปี 2556 คิดเป็ นประมาณ 25% ของปริ มาณ
เยือทีผลิตได้ ทงหมดต่
ั
อเดือน
ในไตรมาสนี เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้ จากการขาย เท่ากับ 14,850 ล้ านบาท ใกล้ เคียง
กับไตรมาสก่อน ขณะทีเพิมขึน 3% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลัก
จากปริ มาณขายที เพิมขึนจากการเข้ าซือกิจการในบริ ษัทไดน่า แพคส์ จํากัด บริ ษัท
โอเรี ยนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด และ PT Primacorr Mandiri (อินโดนีเซีย) โดย EBITDA
ในไตรมาสนีเท่ากับ 1,947 ล้ านบาท ลดลง 13% จากไตรมาสก่อน และ 2% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดย EBITDA ทีลดลงจากไตรมาสก่อนเนืองจากสายธุรกิจกระดาษ
อุต สาหกรรมและบรรจุภัณ ฑ์ แ ละสายธุ ร กิ จ เยื อกระดาษและกระดาษพิ ม พ์ เ ขี ย นมี
Margin อยู่ในระดับตํา ทังนีสายธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์มี EBITDA
คิดเป็ น 93% ของ EBITDA รวม ในขณะทีอีก 7% เป็ นของสายธุรกิจเยือกระดาษและ
กระดาษพิม พ์เ ขีย น ทังนี กํา ไรสํา หรับ งวดเท่า กับ 422 ล้ า นบาท ลดลง 47% จาก
ไตรมาสก่อน และ 29% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สําหรับปี 2556 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้ จากการขาย 59,135 ล้ านบาท เพิมขึน 3% จาก
ปี ก่อน และ EBITDA เท่ากับ 9,473 ล้ านบาท เพิมขึน 7% จากปี ก่อน เนืองจากปริ มาณ
การขายทีเพิมขึนของสายธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์ ทังนี กําไรสําหรับปี
เท่ากับ 3,587 ล้ านบาท เพิมขึน 1% จากปี ก่อน จากการเติบโตของสายธุรกิจกระดาษ
อุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์ ในขณะทีสายธุรกิจเยือกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนถูก
กดดันในด้ านปริมาณความต้ องการทีลดลงและการแข่งขันด้ านราคา
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ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานแยกตามส่ วนงานธุรกิจ
(ล้ านบาท)

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

ไตรมาส 4
2556
104,412
43,666
48,329
14,850
22

% เปลียนแปลง % เปลียนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
5%
-8%
14%
-4%
-2%
-13%
3%
0%
-39%
10%

ม.ค.- ธ.ค.
2556
434,251
174,642
209,997
59,135
94

% เปลียนแปลง
Y-o-Y
7%
13%
3%
3%
-36%

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

ไตรมาส 4
2556
15,774
6,377
5,457
1,947
1,970

% เปลียนแปลง % เปลียนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
35%
3%
27%
-7%
198%
-11%
-2%
-13%
-33%
n.a.

ม.ค.- ธ.ค.
2556
61,265
26,274
20,342
9,473
5,231

% เปลียนแปลง
Y-o-Y
34%
14%
136%
7%
-4%

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

ไตรมาส 4
2556
15,447
6,272
5,235
1,947
1,970

% เปลียนแปลง % เปลียนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
35%
2%
27%
-8%
192%
-12%
-2%
-13%
-30%
n.a.

ม.ค.- ธ.ค.
2556
58,452
25,909
18,321
9,470
4,807

% เปลียนแปลง
Y-o-Y
39%
14%
235%
7%
-8%

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

ไตรมาส 4
2556
15%
14%
11%
13%

ม.ค.- ธ.ค.
2556
13%
15%
9%
16%

ม.ค.- ธ.ค.
2555
10%
15%
3%
15%

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

ไตรมาส 4
2556
8,009
3,293
2,232
422
2,109

ม.ค.- ธ.ค.
2556
36,522
16,092
11,292
3,587
5,797

% เปลียนแปลง
Y-o-Y
55%
23%
320%
1%
29%

หมายเหตุ :

EBITDA

ไตรมาส 4
2555
11%
13%
4%
14%

ไตรมาส 3
2556
13%
15%
11%
15%

% เปลียนแปลง % เปลียนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
16%
-18%
14%
-39%
n.a.
-41%
-29%
-47%
-36%
n.a.

หมายถึง กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ ค่าเสือมราคาและค่า ตัดจํา หน่าย รวมเงินปั นผลรั บจากบริ ษัทร่ วม

EBITDA from Operations

หมายถึง กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ ค่าเสือมราคาและค่า ตัดจํา หน่าย

EBITDA Margins

หมายถึง EBITDA from Operations หารรายได้ จากการขาย

กําไรสําหรั บงวด

หมายถึง กําไรสําหรั บงวดส่ว นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
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ตาราง 3 : ข้ อมูลหนีสินสุทธิของเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ไตรมาส 4
2556

ไตรมาส 3
2556

ไตรมาส 4
2555

เงินกู้ระยะสัน

13,005

14,164

13,876

ต่างประเทศ
บาท
% ของเงิ นกู้รวม
เงินกู้ระยะยาว
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงิ นกู้รวม

1,797
11,208
7%
173,925
2,233
171,692
93%

2,551
11,613
8%
166,114
4,267
161,847
92%

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

เงินกู้รวม

186,930

180,278

175,576

เงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงิ นลงทุนชัวคราว
เงิ นลงทุนเผื อขาย

29,667
17,434
6,984
5,249

33,719
21,629
6,293
5,797

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

หนีสินสุทธิ

157,263

146,559

137,043

อัตราส่ วนทางการเงิน

ไตรมาส 4
2556

ไตรมาส 3
2556

ไตรมาส 4
2555

อัตราส่ วน EBITDA ต่อสิ นทรัพย์ (%)
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย (เท่า)

14%
1.5
0.7

14%
1.4
0.7

12%
1.3
0.7

7.6

8.3

6.4

อัตราส่ วนหนีสิ นสุ ทธิ ต่อ EBITDA (เท่า)

2.6

2.5

3.0

อัตราส่ วนหนีสิ นสุ ทธิ ต่อส่ วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)

0.8

0.8

0.9

อัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)

1.4
24%

1.4
25%

1.5
17%

อัตราส่ วนผลตอบแทนส่ วนของผู้ ถือหุ้น (%)
หมายเหตุ : หนีสินสุทธิ
EBITDA

= หนีสิน (ทีมีภาระดอกเบีย) หักเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริหาร
= กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจํา หน่าย
รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม

อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์

= Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง

= สินทรัพย์หมุนเวียนหารหนีสินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

= เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชัวคราวและลูกหนีการค้ า
หารหนีสินหมุนเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการชํา ระดอกเบีย

= EBITDA หารดอกเบียจ่าย

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อ EBITDA

= หนีสินสุทธิหาร Annualized EBITDA

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

= หนีสินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

= หนีสินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

= Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลีย

หน้ า 8

ข้ อมูลทางการเงิน
หนีสินสุทธิ เท่ ากับ 157,263
ล้ านบาท เพิมขึน 20,220
ล้ านบาท จากไตรมาสที 4
ปี 2555

เอสซีจีมีหนีสินสุทธิ 157,263 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน จํานวน 20,220 ล้ านบาท
เมือเทียบกับ EBITDA ในปี 2556 จํานวน 61,265 ล้ านบาท โดยกระแสเงินสดที
จ่ายไปทังหมดเป็ นเงินประมาณ 81,100 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยรายจ่ายลงทุน
และเงินลงทุน 50,064 ล้ านบาท จ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายประจําปี 2555 เงินปั นผล
ระหว่างกาลปี 2556 และเงินปั นผลระหว่างกาลไตรมาสที 3 ปี 2556 จํานวนรวม
18,000 ล้ านบาท จ่ายดอกเบีย 7,505 ล้ านบาท และจ่ายภาษี เงินได้ 5,502 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อ EBITDA ยังคงทีอยู่ทีระดับ 2.6 เท่า ทังนี หากไม่รวม
รายจ่ายลงทุนสําหรับโครงการทียังอยู่ระหว่างก่อสร้ าง มูลค่าประมาณ 15,000
ล้ านบาท อัตราส่วนหนีสินสุทธิตอ่ EBITDA จะอยูท่ ีระดับ 2.3 เท่า
ต้ นทุนทางการเงินสําหรับปี 2556 เท่ากับ 8,193 ล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2555 ซึง
อยูท่ ี 6,321 ล้ านบาท อัตราดอกเบียเฉลีย ณ สินไตรมาสที 4 ปี 2556 อยูท่ ี 4.2%

รายจ่ ายลงทุนและเงินลงทุน รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับปี 2556 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 50,064
สําหรับปี 2556 เท่ ากับ
ล้ านบาท โดยประมาณการรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนของทังปี 2557 เป็ นเงิน
ประมาณ 40,000 - 50,000 ล้ านบาท ทังนี เอสซีจียงั คงมุ่งดําเนินกลยุทธ์ในการ
50,064 ล้ านบาท
ขยายการลงทุนในธุรกิจหลักไปยังภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนือง ซึงได้ ประมาณการ
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับปี 2557 - 2561 เป็ นเงิน จํานวน 200,000 250,000 ล้ านบาท
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ตาราง 4 : รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

กันยายน
2556

สินทรั พย์ รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

440,436

395,573

426,560

เงิ นสด รายการเทียบเท่าเงิ นสดและเงิ นลงทุนชัวคราว

24,418

32,741

27,922

ลู กหนีการค้ าและลู กหนีอืน

49,453

42,877

49,617

สิ นค้ าคงเหลื อ

55,557

48,890

53,740

เงิ นลงทุนระยะยาว

93,804

80,909

83,549

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

183,589

165,292

179,249

หนีสินรวม
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

253,414
51,211

234,450
45,471

246,027
52,224

เงิ นกู้รวม

186,930

175,576

180,278

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่ วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่

187,022
161,792

161,123
143,186

180,533
156,363

ส่ วนได้ เสี ยทีไม่มีอํานาจควบคุม

25,230

17,937

24,170
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