บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานไตรมาสที) 1 ปี 2557
ภาพรวมธุรกิจ
ไตรมาสที 1 ปี 2557
เอสซีจีมีกําไรสําหรั บงวด
เท่ ากับ 8,381 ล้ านบาท

ในไตรมาสที 1 ปี 2557 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเท่ากับ 8,381 ล้ านบาท ลดลง 5%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ตามผลการดําเนินงานทีลดลงของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ และ
เนืองจากในไตรมาสที 1 ปี 2556 ธุรกิจมีกําไรจากอัตราแลกเปลียน ขณะทีในไตรมาสนี 4
ธุรกิจมีปริ มาณการขายลดลง จากการเริ มผลิตของโรงงาน MOC (Cracker แห่งที 2)
เมือวันที 25 ธันวาคม 2556 ภายหลังจากการหยุดซ่อมบํารุง ประกอบกับมีการปั นกําไร
ในบริ ษัทย่อยไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมากขึ 4น ในขณะที EBITDA เท่ากับ 15,464 ล้ านบาท
เพิมขึ 4น 20% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจาก Margin ของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
ฟื น4 ตัวอย่างต่อเนือง และจากการรวมผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยในธุรกิจซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างในช่วงไตรมาสที 2 และ 3 ของปี 2556 เอสซีจีมีรายได้ จากการขาย
เท่ากับ 121,765 ล้ านบาท เพิมขึ 4น 11% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามการเติบโต
ของทุกธุรกิจในเอสซีจี
เมื อเทีย บกับ ไตรมาสก่อ น กํา ไรสํา หรั บ งวดเพิ มขึน4 5% เป็ นผลมาจากปั จ จัย ตาม
ฤดูกาลของธุรกิ จซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ างและการฟื น4 ตัวของธุรกิจกระดาษ เอสซีจี
มี EBITDA ลดลง 2% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักเนืองจากในไตรมาสที 4 ปี 2556
เป็ นช่วงทีมีรายได้ เงินปั นผลรับจากเอสซีจี การลงทุน ในส่วนงานอืน ในขณะทีรายได้ จาก
การขายเพิมขึ 4น 17% จากไตรมาสก่อน จากยอดขายทีเพิมขึ 4นของทุกธุรกิจในเอสซีจี

ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วม 1,725 ล้ านบาท
ลดลง 74 ล้ านบาท จากช่ วง
เดียวกันของปี ก่ อน แต่
เพิมขึ.น 184 ล้ านบาท จาก
ไตรมาสก่ อน

ในไตรมาสที 1 ปี 2557 เอสซีจีมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 1,725 ล้ านบาท
ทังนี
4 4 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนมาจากบริ ษัทร่ วมในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ 678 ล้ านบาท
และจากธุรกิจอืน 1,047 ล้ านบาท ลดลง 74 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่
เพิมขึ 4น 184 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทร่วมในธุรกิจอืน

เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้ การบริหาร เท่ ากับ
32,633 ล้ านบาท

เอสซีจียงั คงมีโครงสร้ างทางการเงินทีมันคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
ณ สิ 4นไตรมาสที 1 ปี 2557 เท่ากับ 32,633 ล้ านบาท เพิมขึ 4น 2,966 ล้ านบาท จากสิ 4น
ไตรมาสก่อน แม้ วา่ ในไตรมาสนี 4จะมีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนถึง 10,890 ล้ านบาท

เอสซีจีมีเงินปั นผลรับในไตรมาสที 1 ปี 2557 เท่ากับ 579 ล้ านบาท ลดลง 18% เมือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่ วม (เอสซีจีถือหุ้น
20 - 50%) เท่า กับ 393 ล้ า นบาท และจากบริ ษั ท อื น (เอสซีจี ถื อ หุ้น ตํากว่า 20%)
เท่ากับ 186 ล้ านบาท
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เอสซีจีมีเ งิน ทุน หมุน เวีย นสุท ธิ 65,863 ล้ า นบาท เพิ มขึ 4น 18% จากไตรมาสก่อ น
ส่ว นใหญ่จากธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ ในขณะทีมีอัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือต่อยอดขาย
เท่ากับ 43 วัน ลดลงจากไตรมาสก่อนซึงอยูท่ ี 48 วัน

ตาราง 1 : งบการเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ไตรมาส 1
2557

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

% เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q

121,765
8,381
15,464
15,071
7.0

11%
-5%
20%
21%
-5%

17%
5%
-2%
-2%
5%

ม.ค.- ธ.ค.
2556
434,251
36,522
61,265
58,452
30.4

EBITDA

หมายถึง กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปั นผลรับ จากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations

หมายถึง กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

กําไรสําหรับงวด

หมายถึง กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ข้ อมูลสรุ ปของกลุ่มธุรกิจหลัก
เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง

ตลาดปูนซีเมนต์ ในประเทศ ในไตรมาสที 1 ปี 2557 ตลาดของปูนซีเมนต์ในประเทศขยายตัวราว 4% เมือเทียบกับ
ขยายตัว 4% เมือเทียบกับ ช่ ว งเดี ย วกันของปี ก่ อน ซึ งการขยายตัว ส่ว นใหญ่ ม าจากภาคธุ ร กิ จ การค้ า ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดยในไตรมาสนี 4เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างมีปริ มาณ
ช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน
ขายปูนซีเมนต์ ในประเทศเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดโดยรวม โดยมีราคา
ปูนซีเมนต์เทาอยูใ่ นช่วง 1,950 – 2,000 บาทต่อตัน ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อน
ปริ มาณการส่งออกปูนซีเมนต์ เทาในไตรมาสนีอ4 ยู่ทีระดับ 1.3 ล้ านตัน ใกล้ เคียงกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
4 4 ราคาขายส่งออกเฉลีย FOB เพิมขึ 4น $2 ต่อตัน เมือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ีระดับ $54 ต่อตัน เนืองจากการปริ มาณขาย Clinker
ลดลง
สําหรับตลาดในประเทศ ความต้ องการผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง (กระเบื 4องหลังคา ฝ้ าเพดาน
และไม้ สงั เคราะห์ เป็ นต้ น) ลดลง 9% และความต้ องการผลิตภัณฑ์เซรามิกลดลง 6%
เมื อเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น จากการชะลอตัว ของภาวะเศรษฐกิ จ อัน
เนืองมาจากสถานการณ์ทางการเมือง และราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํา ประกอบ
กับได้ รับผลกระทบจากสินค้ าทดแทน (สินค้ าหลังคาไฟเบอร์ ซีเมนต์ ถูกทดแทนด้ วย
สินค้ าเมทอลชีท)
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ในขณะทีเมือเทียบกับไตรมาสก่อน ความต้ องการผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างเพิมขึ 4น 16% และ
ความต้ องการผลิตภัณฑ์เซรามิกเพิมขึ 4น 5% อันเป็ นผลมาจากปั จจัยตามฤดูกาล
ปริ มาณขายกระเบือ4 งเซรามิก (ปูพืน4 และบุผนัง) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย
อิ นโดนี เ ซี ย ฟิ ลิป ปิ นส์ และเวี ยดนาม) ในไตรมาสนี เ4 พิ มขึน4 39% เมื อเที ย บกับ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน จากการเข้ าซื 4อกิจการของ Prime Group ผู้ผลิตกระเบื 4องเซรามิกใน
ประเทศเวียดนาม โดยมีกําลังการผลิต 75 ล้ านตารางเมตร จากกําลังการผลิตทังหมด
4
ของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง 225 ล้ านตารางเมตร ทังนี
4 4 ราคาขายเฉลียของ
กระเบื 4องเซรามิกของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวเพิมขึ 4น 4% จากไตรมาสก่อน เป็ น
ผลมาจากการเปลียนแปลง Product mix (เพิมสัดส่วนสินค้ าระดับ กลาง-บน)
ในไตรมาสที 1 ปี 2557 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง มีรายได้ จากการขายเท่ากับ
47,512 ล้ านบาท เพิมขึ 4น 10% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ 9% จากไตรมาสก่อน
เป็ นผลมาจากการรวมผลการดําเนินงานของ Prime Group ในไตรมาสที 2 ปี 2556 และ
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ จํากัด และบริ ษัทสยามซานิทารี ฟิตติ 4งส์ จํากัด ในไตรมาสที 3
ปี 2556 ส่งผลให้ EBITDA เพิมขึ 4น 15% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ 19% จาก
ไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี 7,605 ล้ านบาท ทังนี
4 4 มีกําไรสุทธิอยูท่ ี 4,114 ล้ านบาท เพิมขึ 4น 2%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ 25% จากไตรมาสก่อน

เอสซีจี เคมิคอลส์

PE/PP Margin ปรั บตัว
เพิมขึ.นเล็กน้ อย

ในไตรมาสที 1 ปี 2557 ราคานํ 4ามันดิบปรับตัวลดลง $2 ต่อบาร์ เรล จากไตรมาสก่อน
มาอยู่ทีระดับ $108 ต่อบาร์ เรล เนืองจากการปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ
ทางการเงิน (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ และการผ่อนปรนมาตรการควําบาตรทาง
การค้ ากับประเทศอิหร่าน ในขณะเดียวกันราคาตลาด Naphtha ปรับตัวลดลง $11 ต่อตัน
หรื อ 1% จากไตรมาสก่อน ตามทิศทางของราคานํ 4ามันดิบ มาอยู่ทีระดับ $935 ต่อตัน
ประกอบกับเมือสิ 4นสุดช่วงฤดูหนาว ราคา LPG ปรับตัวลดลงตามความต้ องการใช้
พลังงานเชื 4อเพลิงทีลดลง ทําให้ LPG กลายมาเป็ นวัตถุดิบทางเลือกในอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี
ราคาตลาด HDPE และ PP เพิมขึ 4น 1% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ ีระดับ $1,554 ต่อตัน
และ $1,561 ต่อตัน ตามลําดับ สาเหตุจากผู้ผลิตพลาสติกในจีนมีการกักตุนสินค้ า
ส่งผลให้ สว่ นต่างราคาเฉลีย HDPE-Naphtha ในไตรมาสนี 4 เพิมขึ 4น $30 ต่อตัน จาก
ไตรมาสก่อน มาอยูท่ ีระดับ $620 ต่อตัน และส่วนต่างราคา PP-Naphtha เพิมขึ 4น $29
ต่อตัน จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ ีระดับ $626 ต่อตัน
ในไตรมาสที 1 ปี 2557 ปริ มาณการขาย Polyolefins (PE และ PP) อยู่ที 438,000 ตัน
เพิ มขึ น4 66,000 ตัน จากไตรมาสก่ อ น เนื องจากการเริ มผลิ ต ของโรงงาน MOC
(Cracker แห่งที 2) หลังจากทีมีการปิ ดซ่อมบํารุ งใหญ่เป็ นเวลา 45 วันในไตรมาสที 4
ปี 2556
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PVC มีสว่ นต่างระหว่างราคาตลาด PVC และ EDC/C2 ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน
มาอยูท่ ีระดับ $336 ต่อตัน เนืองจากต้ นทุน EDC ปรับตัวสูงขึ 4น 24% จากไตรมาสก่อน
ในขณะทีราคา PVC ปรับขึ 4นได้ เพียง 4% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดับ $1,045 ต่อตัน
สําหรับส่วนต่างระหว่างราคาตลาด BD และ Naphtha ลดลง 26% จากไตรมาสก่อน
มาอยู่ทีระดับ $452 ต่อตัน ตามปริ มาณความต้ องการยางสังเคราะห์ในประเทศจีนที
ลดลง ในขณะทีส่วนต่างระหว่างราคาตลาด MMA และ Naphtha เพิมขึ 4น 2% จาก
ไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดับ $1,120 ต่อตัน และส่วนต่างระหว่างราคาตลาด PTA และ
PX เพิ มขึน4 62% จากไตรมาสก่ อน มาอยู่ทีระดับ $68 ต่อ ตัน เนืองจากราคา PX
ปรับตัวลดลงอย่างมาก จากอุปทานของ PX ทีเพิมขึ 4น
ไตรมาสที 1 ปี 2557 ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้ จากการขายอยู่ที 60,826 ล้ านบาท
เพิมขึน4 26% จากไตรมาสก่อน เนืองจากปริ มาณการขายทีเพิมขึ 4น และราคาสินค้ า
ทีปรับตัวสูงขึ 4น ในขณะที EBITDA ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดับ 4,987
ล้ านบาท เนืองมาจากส่วนต่างระหว่างราคาตลาด PVC และ EDC/C2 ทีปรับตัวลดลง
และในไตรมาสก่อนมีกําไรจากการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือ กําไรสําหรับงวดเท่ากับ
2,480 ล้ านบาท เพิมขึ 4น 11% จากไตรมาสก่อน เนืองมาจาก Margin เริ มปรับตัวดีขึ 4น
และปริ มาณการขายทีเพิมขึ 4น และเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้ จากการ
ขายเพิมขึ 4น 14% EBITDA เพิมขึ 4น 54% เนืองจากส่วนต่างราคา HDPE-Naphtha
และ PP-Naphtha ปรั บ ตัว สูง ขึน4 อย่า งไรก็ ต ามกํ า ไรสํา หรั บงวดลดลง 6% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากในไตรมาสที 1 ปี 2556 ธุรกิจมีกําไรจากอัตราแลกเปลียน
ขณะเดียวกันในไตรมาสนี 4มีการกลับมาเริ มผลิตของโรงงาน MOC (Cracker แห่งที 2)
เมือวันที 25 ธันวาคม 2556 ภายหลังจากการหยุดซ่อมบํารุง และการปรับตัวลดลงของ
ส่วนต่างระหว่างราคาตลาด PVC และ EDC/C2 ประกอบกับการปั นกําไรในบริ ษัทย่อย
ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมากขึ 4น (กําไรส่วนต่าง HDPE-Naphtha และ PP-Naphtha ทีสูงขึ 4น
อยูท่ ีกลุม่ อุตสาหกรรมต้ นนํ 4า ซึงเอสซีจี เคมิคอลส์ ถือหุ้นประมาณ 2 ใน 3 ส่วน)

เอสซีจี เปเปอร์
ั ฑ์ของเอสซีจี เปเปอร์ ประกอบด้ วยธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและ
เป็ นช่ วงฟื. นตัวของ Margin สายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยในไตรมาสที 1 ปี 2557 ราคาเฉลียของเศษกระดาษลดลง $10
และปริมาณขายในประเทศ ธุรกิจบรรจุภณ
ต่อตัน จากไตรมาสก่อน มาอยู่ทีระดับ $210 ต่อตัน จากปริ มาณความต้ องการเศษ
กระดาษจากประเทศจี น ชะลอตัว ในช่ว งเทศกาลตรุ ษจี น ในขณะทีราคาเฉลียของ
กระดาษอุตสาหกรรมอยู่ทีระดับ $490 ต่อตัน ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อน ปริ มาณขาย
รวมทังหมดของกระดาษอุ
4
ตสาหกรรมเพิมขึ 4น 5% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากปริ ม าณความต้ อ งการทีเพิ มขึน4 ในตลาดกลุ่ม สิน ค้ าอุป โภคบริ โ ภค และสิน ค้ า
ส่งออก ในขณะทีปริ มาณความต้ องการกระดาษอุตสาหกรรมในประเทศไม่เปลียนแปลง
มากนักเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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รายได้ จากการขายของสายธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์ ในไตรมาสนี 4
เท่ากับ 11,342 ล้ านบาท เพิมขึ 4น 5% จากไตรมาสก่อน และ 9% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เนืองจากปริ มาณขายทีเพิมขึ 4น โดยปริ มาณขายรวมของสายธุรกิจกระดาษ
อุตสาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์เพิมขึ 4น 2% จากไตรมาสก่อน และเพิมขึ 4น 7% เมือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สายธุรกิจเยือและกระดาษของเอสซีจี เปเปอร์ ประกอบด้ วยธุรกิจสวนป่ า เยือกระดาษ
และกระดาษพิมพ์เขียน ในไตรมาสที 1 ปี 2557 ราคาเฉลียเยือใยสันอยู
4 ่ที $605 ต่อตัน
ลดลง $20 ต่อตัน เมือเทียบกับไตรมาสก่อน ราคาเยือใยยาว อยูท่ ี $730 ต่อตัน เพิมขึ 4น
$10 ต่อตัน จากปริ มาณเยือใยยาวในภูมิภาคทีมีจํากัด ราคากระดาษพิมพ์ เขียนใน
ภูมิภาคอยู่ทีระดับ $805 ต่อตัน เพิมขึ 4น $15 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน เนืองจากผู้ผลิต
รายใหญ่คาดการณ์ ปริ มาณความต้ องการกระดาษทีน่าจะเพิมขึ 4นในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ
รายได้ จากการขายของสายธุรกิจเยือและกระดาษในไตรมาสนี 4เท่ากับ 4,611 ล้ านบาท
เพิมขึ 4น 13% จากไตรมาสก่อน จากปริ มาณขายทีเพิมขึ 4น แต่ลดลง 2% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน จากปริ มาณความต้ องการทีลดลง ปริ มาณขายกระดาษพิมพ์เขียน
ในประเทศเพิมขึ 4น 16% เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา เป็ นผลจากปั จจัยตามฤดูกาล
และปริ มาณความต้ องการทีเพิมขึ 4นจากช่วงสิ 4นปี แต่ลดลง 2% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่ อ น ทัง4 นี 4 ปริ ม าณการส่ง ออกในไตรมาสนี ค4 ิ ด เป็ น 21% ของปริ ม าณขายรวม
(ไตรมาสที 1 ปี 2556 คิดเป็ น 23% ของปริ มาณขายรวม)
ในไตรมาสนี 4 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้ จากการขาย เท่ากับ 15,953 ล้ านบาท เพิมขึ 4น
7% จากไตรมาสก่อน และเพิมขึ 4น 6% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลัก
จากทังสองสายธุ
4
รกิจมีปริ มาณขายเพิมขึ 4น โดย EBITDA ในไตรมาสนี 4เท่ากับ 2,789
ล้ านบาท เพิมขึ 4น 43% จากไตรมาสก่อน แต่ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
4 4
สายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์มี EBITDA คิดเป็ น 76% ของ EBITDA รวม ในขณะทีอีก 24%
เป็ นของสายธุรกิ จเยือและกระดาษ โดยกํ าไรในไตรมาสนี 4เท่ากับ 1,255 ล้ านบาท
เพิมขึ 4น 197% จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 6% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากค่าเสือมราคาและดอกเบี 4ยจ่ายทีเพิมขึ 4น
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ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานแยกตามส่ วนงานธุรกิจ
(ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย

ไตรมาส 1
2557

% เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y

% เปลี)ยนแปลง
Q-o-Q

ม.ค.- ธ.ค.
2556

งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
ส่วนงานอืน

121,765
47,512
60,826
15,953
25

11%
10%
14%
6%
4%

17%
9%
26%
7%
14%

434,251
174,642
209,997
59,135
94

ไตรมาส 1
2557

% เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
20%
15%
54%
0%
-21%

% เปลี)ยนแปลง
Q-o-Q
-2%
19%
-9%
43%
-90%

ม.ค.- ธ.ค.
2556

% เปลี)ยนแปลง
Q-o-Q
-2%
19%
-8%
43%
-94%

ม.ค.- ธ.ค.
2556

15,071
7,445
4,834
2,789
116

% เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
21%
14%
65%
0%
-53%

ไตรมาส 1
2557

ไตรมาส 1
2556

ไตรมาส 4
2556

ม.ค.- ธ.ค.
2556

12%
16%
8%
17%

11%
15%
5%
19%

15%
14%
11%
13%

13%
15%
9%
16%

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

ไตรมาส 1
2557
8,381
4,114
2,480
1,255
687

% เปลี)ยนแปลง
Y-o-Y
-5%
2%
-6%
-6%
-19%

% เปลี)ยนแปลง
Q-o-Q
5%
25%
11%
197%
-67%

ม.ค.- ธ.ค.
2556

สินทรัพย์ รวม

31 มี.ค. 57

31 ธ.ค. 56

% เปลี)ยนแปลง

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

15,464
7,605
4,987
2,789
196
ไตรมาส 1
2557

61,265
26,274
20,342
9,473
5,231

58,452
25,909
18,321
9,470
4,807

36,522
16,092
11,292
3,587
5,797

(ปรั บปรุ งใหม่ )

งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
ส่วนงานอืน
หมายเหตุ :

EBITDA
EBITDA from Operations

459,231
157,984
199,261
67,864
249,113

440,689
155,711
192,063
65,169
246,621

4%
1%
4%
4%
1%

หมายถึง กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปั นผลรั บจากบริ ษัทร่ วม
หมายถึง กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

EBITDA Margins

หมายถึง EBITDA from Operations หารรายได้ จากการขาย

กําไรสํา หรั บงวด

หมายถึง กําไรสํา หรั บงวดส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
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ตาราง 3 : ข้ อมูลหนีสV ินสุทธิของเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ไตรมาส 1
2557

ไตรมาส 4
2556

ไตรมาส 1
2556

เงินกู้ระยะสันV

23,410

13,062

23,185

ต่างประเทศ
บาท
% ของเงิ นกู้รวม
เงินกู้ระยะยาว
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงิ นกู้รวม

1,655
21,755
12%
172,365
2,210
170,155
88%

1,854
11,208
7%
174,369
2,677
171,692
93%

1,760
21,425
13%
160,050
11,672
148,378
87%

เงินกู้รวม

195,775

187,431

183,235

เงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงิ นลงทุนชัวคราว
เงิ นลงทุนเผื อขาย

32,633
20,493
5,863
6,277

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

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

หนีสV ินสุทธิ

163,142

157,764

141,514

อัตราส่ วนทางการเงิน

ไตรมาส 1
2557

ไตรมาส 4
2556

ไตรมาส 1
2556

อัตราส่ วน EBITDA ต่อสิ นทรัพย์ (%)
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี 4ย (เท่า)

13%
1.3
0.7

14%
1.5
0.7

13%
1.2
0.7

8.2

7.6

7.5

อัตราส่ วนหนี 4สิ นสุ ทธิ ต่อ EBITDA (เท่า)

2.6

2.6

2.8

อัตราส่ วนหนี 4สิ นสุ ทธิ ต่อส่ วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)

0.9

0.8

0.9

อัตราส่ วนหนี 4สิ นต่อส่ วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)

1.5
21%

1.4
24%

1.6
25%

อัตราส่ วนผลตอบแทนส่ วนของผู้ ถือหุ้น (%)
หมายเหตุ : หนี 4สินสุทธิ

= หนี 4สิน (ทีมีภาระดอกเบี 4ย) หักเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริหาร

EBITDA

= กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์

= Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง

= สินทรัพย์หมุนเวียนหารหนี 4สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

= เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชัวคราวและลูกหนี 4การค้ า

รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม

หารหนี 4สินหมุนเวียน
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี 4ย

= EBITDA หารดอกเบี 4ยจ่าย

อัตราส่วนหนี 4สินสุทธิต่อ EBITDA

= หนี 4สินสุทธิหาร Annualized EBITDA

อัตราส่วนหนี 4สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

= หนี 4สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี 4สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

= หนี 4สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

= Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลีย
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ข้ อมูลทางการเงิน
หนี.สินสุทธิ เท่ ากับ
163,142 ล้ านบาท
เพิมขึ.น 5,378 ล้ านบาท
จากไตรมาสก่ อน

เอสซีจีมีหนี 4สินสุทธิ 163,142 ล้ านบาท เพิมขึ 4นจากไตรมาสที 4 ปี 2556 จํานวน 5,378
ล้ านบาท เมือเทียบกับ EBITDA ในไตรมาสที 1 ปี 2557 ทีมีจํานวน 15,464 ล้ านบาท
โดยกระแสเงินสดทีจ่ายไปทังหมดเป็
4
นเงินประมาณ 13,400 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วย
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 10,890 ล้ านบาท จ่ายดอกเบี 4ย 1,883 ล้ านบาท และจ่าย
ภาษี เงินได้ 676 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี 4สินสุทธิต่อ EBITDA ยังคงทีอยู่ทีระดับ 2.6 เท่า แม้ ว่าเอสซีจีจะมีหนี 4สินสุทธิ
เพิมขึน4 ทัง4 นี 4 หากไม่รวมรายจ่ายลงทุนสําหรั บโครงการทียังอยู่ระหว่างก่อสร้ างมูลค่า
7,071 ล้ านบาท อัตราส่วนหนี 4สินสุทธิตอ่ EBITDA จะอยูท่ ีระดับ 2.5 เท่า
ต้ นทุนทางการเงินในไตรมาสนี 4 เท่ากับ 2,056 ล้ านบาท เมือเทียบกับต้ นทุนทางการเงิน
สําหรับปี 2556 จํานวน 8,193 ล้ านบาท อัตราดอกเบี 4ยเฉลีย ณ สิ 4นไตรมาสที 1 ปี 2557
อยูท่ ี 4.0%

รายจ่ ายลงทุนและเงินลงทุน รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับไตรมาสที 1 ปี 2557 มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ
4 4 สัดส่วนการลงทุนเป็ นของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง 53%
สําหรั บไตรมาสที 1 ปี 2557 10,890 ล้ านบาท ทังนี
เอสซีจี เปเปอร์ 28% เอสซีจี เคมีคอลส์ 15% และส่วนงานอืน 4% โดยคาดการณ์
เท่ ากับ 10,890 ล้ านบาท
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนของทังปี
4 2557 เป็ นเงินประมาณ 40,000 - 50,000 ล้ านบาท
ทังนี
4 4 เอสซีจียงั คงมุ่งดําเนินกลยุทธ์ ในการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักไปยังภูมิภาค
อาเซียนอย่างต่อเนือง ซึงได้ ประมาณการรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับปี 2557 2561 เป็ นเงินจํานวน 200,000 - 250,000 ล้ านบาท
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ตาราง 4 : รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

มีนาคม
2557

ธันวาคม
2556

มีนาคม
2556

สินทรั พย์ รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

459,231

440,689

408,214

เงิ นสด รายการเทียบเท่าเงิ นสดและเงิ นลงทุนชัวคราว

26,356

24,418

35,677

ลู กหนี 4การค้ าและลู กหนี 4อืน

57,122

49,453

49,334

สิ นค้ าคงเหลื อ

58,132

55,557

46,679

เงิ นลงทุนระยะยาว

95,399

93,804

82,518

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

188,551

183,842

166,086

หนีสV ินรวม
เจ้ าหนี 4การค้ าและเจ้ าหนี 4อืน

272,743
52,914

253,927
51,211

248,798
43,527

เงิ นกู้รวม

195,775

187,386

183,200

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่ วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่

186,488
161,156

186,762
161,538

159,416
142,358

ส่ วนได้ เสี ยทีไม่มีอํานาจควบคุม

25,331

25,223

17,058
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