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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คาํอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ผลการดาํเนินงานไตรมาสที) 3 ปี 2557 และช่วง 9 เดือนของปี 2557 

 
 

ไตรมาสที
 3 ปี 2557 เอสซีจี 
มีกําไรสําหรับงวด เท่ากับ 
7,846 ล้านบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมธุรกิจ  

ในไตรมาสที� 3 ปี 2557 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวดเท่ากบั 7,846 ล้านบาท ลดลง 20% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากในไตรมาสที� 3 ปี 2556 มีกําไรจากรายการที�ไม่
เกิดขึ -นเป็นประจําของธุรกิจซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้างจํานวน 1,701 ล้านบาท ซึ�งเป็น
กําไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด และบริษัทสยาม 
ซานทิารีฟิตติ -งส์ จํากดั ให้เป็นมลูค่ายติุธรรม และกําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัท
โตโต้ แมนแูฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จํากดั ให้กับ TOTO Group เอสซีจีมี EBITDA 
เท่ากับ 16,079  ล้านบาท เพิ�มขึ -น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก
ส่วนต่างราคาและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมของธุรกิจเคมีภณัฑ์เพิ�มขึ -น ในขณะที�มี
รายได้จากการขายเท่ากับ 124,275 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตหุลกัจากราคาขายของธุรกิจเคมีภณัฑ์ปรับตวัสงูขึ -น  
 

เมื�อเทียบกบัไตรมาสก่อน กําไรสาํหรับงวดลดลง 8% เนื�องจากในไตรมาสที� 2 เป็นช่วง
ที�มีรายได้เงินปันผลรับจากเอสซีจี การลงทุน ในส่วนงานอื�น โดยรับรู้เป็นรายได้อื�น
จํานวน 1,883 ล้านบาท  EBITDA ลดลง 6% จากไตรมาสก่อน เนื�องจากปริมาณความ
ต้องการในประเทศที�ลดลงของธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ประกอบกับธุรกิจ
กระดาษมีการหยดุซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร ในขณะที�เอสซีจีมีรายได้จากการขายใกล้เคียง
กบัไตรมาสก่อน  
 

ผลการดําเนินงานในช่วง 9 เดอืนของปี 2557 เอสซีจีมีกําไรสาํหรับงวด 24,759 ล้านบาท 
ลดลง 13% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากในไตรมาสที� 3 ปี 2556 มีกําไร
จากรายการที�ไม่เกิดขึ -นเป็นประจํา 1,701 ล้านบาท ประกอบกบัในปีนี -มีการปันกําไร
ในบริษัทย่อยไปให้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมมากขึ -น และส่วนแบ่งกําไรจาก
เงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง ในขณะที�มี EBITDA เท่ากับ 48,558 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 7% 
เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากผลการดําเนินงานที�ดีขึ -นของธุรกิจส่วนใหญ่
ในเอสซีจี และมีรายได้จากการขายเท่ากับ 370,835 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 12% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  
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ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุ 

ในบริษัทร่วม ในช่วง 9 เดือน
ของปี 2557 เท่ากับ 4,482 
ล้านบาท ลดลง 523  ล้านบาท 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

 
 
 
 
 

เอสซีจีมีเงินสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
30,746 ล้านบาท 
 
 
 
 

 

ในช่วง  9 เด ือนของปี 2557 เอสซีจีมีส ่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เท่ากับ 4,482 ล้านบาท ลดลง 523 ล้านบาท เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ทั -งนี - ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนมาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์เท่ากับ 2,230 
ล้านบาท เพิ�มขึ -น 116 ล้านบาท เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจากธุรกิจอื�น 
เท่ากบั 2,252 ล้านบาท ลดลง 639 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วง 9 เดือนของปี 2557 เท่ากับ 5,683 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 289 
ล้านบาท หรือเพิ�มขึ -นคิดเป็น 5% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเอสซีจีมี   
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เทา่กบั 3,458 ล้านบาท และจาก
บริษัทอื�น (เอสซีจีถือหุ้นตํ�ากว่า 20%) เทา่กบั 2,225 ล้านบาท 
 
เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที�มั�นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิ -นไตรมาสที� 3 ปี 2557 เท่ากบั 30,746 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 1,079 ล้านบาท จากสิ -นปีก่อน 
แม้ว่าในช่วง 9 เดือนของปี 2557 จะมีรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุถึง 32,406 ล้านบาท 

เอสซีจีมีเงินทุนหมนุเวียนสทุธิ 67,714 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 4,407 ล้านบาท หรือ
เพิ�มขึ -นคิดเป็น 7% จากไตรมาสก่อน  ในขณะที�มีอัตราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือต่อ
ยอดขายเท่ากบั 45 วนั เพิ�มขึ -นจากไตรมาสที� 2 ปี 2557 ซึ�งอยูที่� 40 วนั 

 

 
 
 
 
 
 

ตาราง 1  :  งบการเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง

2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

รายได้จากการขาย 124,275 9% 0% 370,835 12%

กําไรสําหรับงวด 7,846 -20% -8% 24,759 -13%

EBITDA 16,079 5% -6% 48,558 7%

EBITDA from Operations 14,203 -6% -10% 45,100 5%

กําไรต่อหุ้น (บาท) 6.5 -20% -8% 20.6 -13%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ในไตรมาสที
 3 ปี 2557
ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศ
ปรับตัวลดลง 3% เมื
อเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของส่วนงานธุรกิจหลัก 

เอสซีจ ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2557 ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศหดตัวราว 3% เมื�อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศซบเซา ในไตรมาสนี -
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้างมปีริมาณขายปนูซีเมนต์ในประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัตลาดโดยรวม โดยมีราคาปนูซีเมนต์เทาอยู่ในช่วงเดียวกันกบัไตรมาสก่อน 
ที�ราคา 1,950 - 2,000 บาทตอ่ตนั แต่ปรับตวัลดลงเล็กน้อย ในช่วง 9 เดือนของปี 2557 
ปริมาณขายในประเทศเพิ�มขึ -น 0.2% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมีรายได้จากภาค
ครัวเรือนคอ่นข้างคงที� ภาครัฐลดลง 1% แต่ในขณะที�ภาคธุรกิจการค้าเติบโตขึ -น 4% 

ปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์เทาในไตรมาสที� 3 ปี 2557 อยู่ที�ระดบั 0.9 ล้านตนั โดยมี
ราคาขายสง่ออกเฉลี�ย FOB อยู่ที�ระดบั $64 ต่อตนั ลดลง 0.3 ล้านตนั จากไตรมาสก่อน 
ในขณะที�ราคาขายเพิ�มขึ -น $3 ต่อตัน เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจาก
ปริมาณขายปนูซีเมนต์ถงุเพิ�มขึ -น 

สําหรับตลาดในประเทศ ความต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (กระเบื -องหลงัคา ฝ้า
เพดาน และไม้สงัเคราะห์ เป็นต้น) ลดลง 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกลดลง 4% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับสินค้า 
กลุ่มซีเมนต์ที�ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับได้รับ
ผลกระทบจากราคาผลผลติทางการเกษตรตกตํ�า  

ปริมาณขายกระเบื -องเซรามิก (ปพืู -นและบผุนัง) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ในไตรมาสนี -อยู่ที� 51 ล้านตารางเมตร ใกล้เคียง
กบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั -งนี - ราคาขายเฉลี�ยกระเบื -องเซรามิกของเอสซีจีในภมิูภาค
อาเซียนปรับตวัเพิ�มขึ -น 2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลง 
Product mix (เพิ�มสดัส่วนสนิค้าสาํหรับตลาดระดบั กลาง-บน) 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2557 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากับ 
46,382 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 2% เมื�อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากรายได้ของกลุม่
ธุรกิจในภมิูภาคอาเซียนและรายได้จากการสง่ออกที�เพิ�มขึ -น ในขณะที� EBITDA เท่ากับ 
6,388 ล้านบาท ลดลง 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาพตลาดในประเทศ
ซบเซา โดยมีกําไรสําหรับงวดอยู่ที� 3,072 ล้านบาท ลดลง 43% จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เนื�องจากในไตรมาสที� 3 ปี 2556 มีกําไรจากรายการที�ไม่เกิดขึ -นเป็นประจํา 
1,701 ล้านบาท 
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ส่วนต่างราคาเพิ
มขึ8น  
ในขณะที
ปริมาณขายลดลง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2557 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้
จากการขายเท่ากับ 140,272 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 7% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากรายได้ของกลุ่มธุรกิจในภมูิภาคอาเซียนและรายได้จากการส่งออกที�เพิ�มขึ -น ส่งผลให้ 
EBITDA เท่ากบั 20,740 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที�กําไร
สําหรับงวดเท่ากบั 10,631 ล้านบาท ลดลง 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจาก  
ในไตรมาสที� 3 ปี 2556 มีการรวมกําไรจากรายการที�ไม่เกิดขึ -นเป็นประจํา 1,701 ล้านบาท  

เอสซีจ ีเคมิคอลส์ 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2557 ราคานํ -ามนัดิบปรับตวัลดลง $7 ต่อบาร์เรล จากไตรมาสก่อน
มาอยู่ที�ระดับ $103 ต่อบาร์เรล เนื�องจากอุปทานนํ -ามันของตลาดโลกที�เพิ�มขึ -น 
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปและประเทศจีนชะลอตัว ขณะเดียวกัน
ราคาตลาด Naphtha ปรับตวัลดลง $38 ต่อตนั หรือลดลง 4% จากไตรมาสก่อน มาอยู่
ที� $913 ต่อตนั เนื�องจากมีปริมาณ Naphtha จากภมิูภาคยโุรปไหลเข้ามาในภมิูภาค
เอเชียเพิ�มมากขึ -น ประกอบกับโรงงานผลิตโอเลฟินส์ในภมิูภาคยุโรปหันมาใช้ LPG 
แทน ทาํให้ความต้องการ Naphtha ลดลง 

ราคาตลาด HDPE และ PP ปรับตัวสูงขึ -น 2% และ 3% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที� 
$1,604 ต่อตนั และ $1,629 ต่อตนั ตามลาํดบั จากการหยดุซ่อมบํารุงของโรงงานผลิต
สนิค้าต้นนํ -าในเอเชีย (เอทิลีน และโพรไพลนี) ส่งผลให้ราคาสินค้าปลายนํ -า (HDPE และ 
PP) เพิ�มสงูขึ -น ขณะที�ความต้องการ HDPE และPP ยงัมีอย่างต่อเนื�องจากความต้องการ
กกัตนุสนิค้าคงคลงัในช่วงต้นไตรมาสที� 3 เพื�อรองรับความต้องการสนิค้าสาํเร็จรูปที�คาด
ว่าจะเพิ�มสงูขึ -นในช่วงปลายปี ส่งผลให้ส่วนต่างราคาเฉลี�ย HDPE-Naphtha ปรับตัว
เพิ�มสงูขึ -น $73 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที� $691 ต่อตนั ขณะที�สว่นต่างราคาเฉลี�ย  
PP-Naphtha เพิ�มขึ -น $84 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที� $716 ต่อตนั 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2557 ปริมาณการขาย Polyolefins (PE และ PP) อยู่ที� 447,000 ตนั 
ลดลง 16,000 ตนั จากไตรมาสก่อน 

สว่นต่างระหวา่งราคาตลาด PVC และ EDC/C2 เพิ�มขึ -น 10% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที� 
$336 ต่อตนั เนื�องจากราคา EDC ปรับตวัลดลง 6% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั 
$445 ต่อตนั ประกอบกับราคา PVC ปรับสงูขึ -น 1% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที�ระดบั 
$1,041 ต่อตนั ส่วนต่างระหว่างราคาตลาด BD-Naphtha เพิ�มขึ -น 69% จากไตรมาสก่อน 
มาอยู่ที� $556 ต่อตัน เนื�องจากอุปทานที�มีอยู่อย่างจํากัดในภมิูภาคเอเชีย ส่วนต่าง
ระหว่างราคาตลาด MMA และ Naphtha เพิ�มขึ -น 10% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที� 
$1,240 ต่อตนั จากอปุทานที�มีอยู่อย่างจํากัดจากการที�ผู้ผลิตในเอเชียหยดุซ่อมบํารุง
โรงงาน สว่นต่างระหวา่งราคาตลาด PTA และ PX เพิ�มขึ -น 12% จากไตรมาสก่อน มาอยู่
ที� $70 ต่อตนั จากอปุทานของ PX ที�เพิ�มขึ -น ประกอบกบัการปรับลดกําลงัการผลติ PTA 
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ไตรมาสที� 3 ปี 2557 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 64,337 ล้านบาท 
ลดลงเลก็น้อยคิดเป็น 1% จากไตรมาสก่อน เนื�องจากปริมาณการขาย Polyolefins ที�
ปรับตัวลดลง แต่เพิ�มขึ -น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขายที�เพิ�มขึ -น 
EBITDA เท่ากบั 7,608 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 35% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากส่วนต่าง
ราคาของ HDPE PP และ PVC ที�ดขีึ -น ประกอบกับปริมาณขาย PVC ที�เริ�มฟื-นตวั และ
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพิ�มขึ -น และ EBITDA เพิ�มขึ -น 24% จากช่วงเดียวกันของ     
ปีก่อน จากสว่นต่างราคาที�เพิ�มขึ -น โดยกําไรสาํหรับงวดเท่ากบั 4,188 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 
85% จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ -น 10% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จาก Margin ที�เพิ�มขึ -น ประกอบกบับริษัทร่วมมผีลการดาํเนนิงานที�ดีขึ -น 

ผลการดําเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2557 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย
เท่ากับ 190,121 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขาย 
HDPE และ PP ที�เพิ�มสงูขึ -น EBITDA เท่ากับ 18,236 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 23% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน จากสว่นตา่งราคาที�เริ�มปรับตวัดขีึ -น อย่างไรก็ตาม กําไรสําหรับงวด
ลดลง 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที� 8,927 ล้านบาท จากผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ PVC ที�ตํ�ากว่าปีก่อน และมีการปันกําไรในบริษัทย่อยไปให้สว่นได้เสียที�ไม่มี
อํานาจควบคมุมากขึ -น 

เอสซีจ ีเปเปอร์ 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของเอสซีจี เปเปอร์ประกอบด้วยธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์และ
ธุรกิจบรรจภุณัฑ์ โดยในไตรมาสที� 3 ปี 2557 ราคาเศษกระดาษในประเทศปรับตวัสงูขึ -น 
ในขณะที�ราคาเศษกระดาษนําเข้าปรับตวัลดลงเลก็น้อยมาอยู่ที� $195 ต่อตนั เนื�องจาก
ปริมาณนําเข้าเศษกระดาษในประเทศจีนลดลง ราคาเฉลี�ยของกระดาษบรรจุภณัฑ์
อยู่ที�ระดับ $490 - 500 ต่อตัน ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ปริมาณขายทั -งหมดของ
กระดาษบรรจภุณัฑ์เท่ากบั 496,000 ตนั เพิ�มขึ -น 2% จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ -น 5% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการส่งออกและปริมาณการขายในภมิูภาค
อาเซียนเพิ�มขึ -น ในขณะที�ปริมาณขายกระดาษบรรจุภณัฑ์ในประเทศเท่ากับ 296,000 ตนั 
ไม่เปลี�ยนแปลงมากนักเมื�อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ลดลง 3% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 

รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในไตรมาสนี -เท่ากับ 11,703 ล้านบาท 
เพิ�มขึ -น 2% จากไตรมาสก่อน และ 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ�งเป็นผลจาก
ปริมาณขายที�เพิ�มขึ -นของทั -งธุรกิจบรรจภุณัฑ์และธรุกิจกระดาษบรรจภุณัฑ์  

สายธุรกิจเยื�อและกระดาษของเอสซีจี เปเปอร์ประกอบด้วยธุรกิจสวนป่า เยื�อกระดาษ
และกระดาษพิมพ์เขียน โดยในไตรมาสที� 3 ปี 2557 ราคาเฉลี�ยเยื�อใยสั -นอยู่ที� $555  
ต่อตัน ลดลง $15 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน จากภาวะปริมาณเยื�อใยสั -นล้นตลาด 
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ในขณะที�ราคาเฉลี�ยเยื�อใยยาวคงที�จากไตรมาสก่อน อยู่ที� $705 - 710 ต่อตนั สบืเนื�อง
จากยงัไม่มีความต้องการเยื�อใยยาวจากประเทศจีน ราคากระดาษพิมพ์เขยีนในภมิูภาค
อยู่ที�ระดับ $800 ต่อตนั ลดลง $15 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน เนื�องจากปริมาณความ
ต้องการในภูมิภาคที�ลดลง รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยื�อและกระดาษใน       
ไตรมาสที� 3 เท่ากบั 4,573 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 5% จากไตรมาสก่อน และ 9% เมื�อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายที�เพิ�มขึ -น โดยปริมาณขายกระดาษพิมพ์
เขียนในประเทศอยู่ที� 89,000 ตนั เพิ�มขึ -น 6% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากปริมาณ
ความต้องการกระดาษในภาคการสื�อสารเพิ�มขึ -น ทั -งนี - ปริมาณการส่งออกในไตรมาสนี -
อยู่ที� 34,000 ตัน คิดเป็น 28% ของปริมาณขายรวม (ไตรมาสที� 3 ปี 2556 คิดเป็น 
21% ของปริมาณขายรวม) 

ในไตรมาสนี - เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 16,276 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 3% 
จากไตรมาสก่อน และ 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายที�เพิ�มขึ -นของทั -ง
สายธุรกิจเยื�อและกระดาษและสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ โดย EBITDA ในไตรมาสนี -เท่ากบั 
2,152 ล้านบาท ลดลง 16% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการหยุดซ่อมบํารุง
เครื�องจกัร และลดลง 4% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั -งนี - สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์
มี EBITDA คิดเป็น 75% ของ EBITDA รวม ในขณะที�อีก 25% เป็นของสายธุรกิจเยื�อ
และกระดาษ กําไรสําหรับงวดในไตรมาสนี -เท่ากับ 715 ล้านบาท ลดลง 19% จาก      
ไตรมาสก่อนและลดลง 10% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ตาม EBITDA ที�ลดลง 

ผลการดําเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2557 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย
เท่ากับ 48,085 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขาย
ที�เพิ�มขึ -นของทั -งสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสายธุรกิจเยื�อและกระดาษ โดยมี EBITDA 
7,510 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที�กําไรสําหรับงวดเท่ากับ 
2,857 ล้านบาท ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากค่าเสื�อมราคาที�
เพิ�มขึ -น 
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ตาราง 2  :  ผลการดําเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ

(ล้านบาท)

ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง

รายได้จากการขาย 2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 124,275 9% 0% 370,835 12%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 46,382 2% 0% 140,272 7%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 64,337 15% -1% 190,121 18%
เอสซีจี เปเปอร์ 16,276 9% 3% 48,085 9%
ส่วนงานอื�น 19 -5% -27% 70 -3%

ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง

EBITDA 2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 16,079 5% -6% 48,558 7%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 6,388 -7% -5% 20,740 4%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 7,608 24% 35% 18,236 23%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,152 -4% -16% 7,510 0%
ส่วนงานอื�น (52) -146% -103% 2,170 -33%

ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง

EBITDA from Operations 2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 14,203 -6% -10% 45,100 5%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 6,380 -7% -5% 20,572 5%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 5,745 -3% 23% 15,250 17%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,147 -4% -16% 7,505 0%
ส่วนงานอื�น (52) -218% -103% 1,871 -34%

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ม.ค.- ก.ย. ม.ค.- ก.ย.

EBITDA Margins (%) 2557 2556 2557 2557 2556

งบการเงินรวมเอสซีจี 11% 13% 13% 12% 13%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 14% 15% 15% 15% 15%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 9% 11% 7% 8% 8%
เอสซีจี เปเปอร์ 13% 15% 16% 16% 17%

ไตรมาส 3 % เปลี)ยนแปลง % เปลี)ยนแปลง ม.ค.- ก.ย. % เปลี)ยนแปลง

กําไรสําหรับงวด 2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 7,846 -20% -8% 24,759 -13%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 3,072 -43% -11% 10,631 -17%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 4,188 10% 85% 8,927 -1%
เอสซีจี เปเปอร์ 715 -10% -19% 2,857 -10%
ส่วนงานอื�น (52) 44% -103% 2,582 -30%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถึง  กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

EBITDA Margins หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง  กําไรสําหรับงวดสว่นที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตาราง 3  :  ข้อมูลหนี Vสินสุทธิของเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3

2557 2557 2556 2556

เงินกู้ระยะสัVน 25,205 20,549 13,062 14,216

ต่างประเทศ 1,278 1,199 1,854 2,603
บาท 23,927 19,350 11,208 11,613
% ของเงินกู้รวม 13% 10% 7% 8%

เงินกู้ระยะยาว 175,079 175,951 174,369 166,553

ต่างประเทศ 2,500 2,187 2,677 4,706
บาท 172,579 173,764 171,692 161,847
% ของเงินกู้รวม 87% 90% 93% 92%

เงินกู้รวม 200,284 196,500 187,431 180,770

เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 30,746 33,400 29,667 33,719

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,945 21,211 17,434 21,629
เงินลงทุนชั�วคราว 8,973 7,426 6,984 6,293
เงินลงทุนเผื�อขาย 3,828 4,763 5,249 5,797

หนี Vสินสุทธิ 169,538 163,100 157,764 147,051

อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3

2557 2557 2556 2556

อตัราส่วน EBITDA ต่อสินทรพัย์ (%) 13% 14% 14% 14%

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.3 1.4 1.5 1.4

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.6 0.7 0.7 0.7

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี -ย (เท่า) 8.1 8.6 7.6 8.3

อตัราส่วนหนี -สินสุทธิต่อ EBITDA  (เท่า) 2.7 2.6 2.6 2.5

อตัราส่วนหนี -สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 0.9 0.8 0.8 0.8

อตัราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4 1.3 1.4 1.4

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 20% 21% 24% 25%

หมายเหตุ : หนี -สินสุทธิ =   หนี -สิน (ที�มีภาระดอกเบี -ย) หักเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนี -สินหมนุเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชั�วคราวและลูกหนี -การค้า

     หารหนี -สินหมนุเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี -ย =   EBITDA หารดอกเบี -ยจ่าย

อัตราส่วนหนี -สินสุทธิต่อ EBITDA =   หนี -สินสุทธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราส่วนหนี -สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =   หนี -สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =   หนี -สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น =   Annualized กําไรสําหรับงวดหารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี�ย
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หนี8สินสุทธิ เท่ากับ 169,538 
ล้านบาท เพิ
มขึ8น 11,774 
ล้านบาท จากสิ8นปีก่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายลงทนุและเงินลงทุน 
ในช่วง 9 เดือนของปี 2557 
เท่ากับ 32,406 ล้านบาท 
 
 
 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เอสซีจีมีหนี -สินสทุธิ 169,538 ล้านบาท เพิ�มขึ -นจากไตรมาสที� 4 ปี 2556 จํานวน 
11,774 ล้านบาท เมื�อเทียบกบั EBITDA ในช่วง 9 เดอืนของปี 2557 ที�มจํีานวน 48,558 
ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดที�จ่ายไปทั -งหมดเป็นเงิน 57,721 ล้านบาท ซึ�งประกอบด้วย
รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุ 32,406 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2556 
และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557 จํานวนรวม 14,956 ล้านบาท จ่ายดอกเบี -ย 5,867 
ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 4,492 ล้านบาท 
 

อตัราส่วนหนี -สินสทุธิต่อ EBITDA เพิ�มขึ -นอยู่ที�ระดบั 2.7 เท่า เป็นผลจาก EBITDA ที�
ลดลง 6% จากไตรมาสก่อน ทั -งนี - หากไม่รวมรายจ่ายลงทุนสําหรับโครงการที�ยังอยู่
ระหว่างก่อสร้างมลูค่า 19,833 ล้านบาท อตัราส่วนหนี -สินสทุธิต่อ EBITDA จะอยู่ที�
ระดบั 2.4 เท่า 
 

ต้นทนุทางการเงินในช่วง 9 เดือนของปี 2557 เท่ากับ 5,354 ล้านบาท เมื�อเทียบกับ
ต้นทนุทางการเงินในช่วง 9 เดือนของปี 2556 จํานวน 4,879 ล้านบาท อตัราดอกเบี -ย
เฉลี�ย ณ สิ -นไตรมาสที� 3 ปี 2557 ยงัคงที�อยู่ที� 4.0% 
 

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในช่วง 9 เดือนของปี 2557 มีมลูค่าการลงทุนเท่ากับ 
32,406 ล้านบาท ทั -งนี - สดัสว่นการลงทนุเป็นของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 57% 
เอสซีจี เปเปอร์ 26% เอสซีจี เคมิคอลส์ 12% และส่วนงานอื�น 5% โดยคาดการณ์
รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุของทั -งปี 2557 เป็นเงินประมาณ 40,000 - 50,000 ล้านบาท 
ทั -งนี - เอสซีจียังคงมุ่งดําเนินกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในธุรกิจหลกัไปยังภูมิภาค
อาเซียนอย่างต่อเนื�อง ซึ�งได้ประมาณการรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสําหรับปี      
2558 - 2562 เป็นเงินจํานวน 200,000 - 250,000 ล้านบาท 
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ตาราง 4  :  รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) กันยายน ธันวาคม กันยายน

2557 2556 2556

สินทรัพย์รวม 473,405 440,689 426,819

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั�วคราว 26,918 24,418 27,922

ลูกหนี -การค้าและลูกหนี -อื�น 59,105 49,453 49,617

สินค้าคงเหลือ 62,386 55,557 53,740

เงินลงทุนระยะยาว 93,281 93,804 83,549

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 197,225 183,842 179,508

หนี Vสินรวม 274,732 253,927 246,530

เจ้าหนี -การค้าและเจ้าหนี -อื�น 61,128 51,211 52,224

เงินกู้รวม 200,284 187,386 180,729

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 198,673 186,762 180,289

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 168,245 161,538 156,125

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 30,428 25,223 24,163


