บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2557 และสำหรับปี 2557
ภำพรวมธุรกิจ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เอสซีจี
มีกาไรสาหรับงวด เท่ ากับ
8,856 ล้ านบาท และมีกาไร
สาหรับปี 2557 เท่ ากับ
33,615 ล้ านบาท

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เอสซีจีมีกาไรสาหรับงวดเท่ากับ 8,856 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จากผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ แม้ ว่าใน
ระหว่างงวดจะมีขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือ จานวน 2,960 ล้ านบาท
เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 17,935 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นผลมาจากส่วนต่างราคาที่สงู ขึ ้นของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์และเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วม
เพิ่มขึ ้น รายได้ จากการขายเท่ากับ 116,710 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 12% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน สาเหตุหลักจากปริ มาณขายของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพิ่มสูงขึ ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ ้น 13% เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 เป็ น
ช่วงที่มีรายได้ เงินปั นผลรับจากเอสซีจี การลงทุน ในส่วนงานอื่น โดยรับรู้ เป็ นรายได้ อื่น
จานวน 1,829 ล้ านบาท เอสซีจีมี EBITDA เพิ่มขึ ้น 12% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก
ผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ และเป็ นช่วงที่มีรายได้ เงินปั นผลรับจาก
เอสซีจี การลงทุน ในขณะที่รายได้ จากการขายลดลง 6% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็ นผล
จากราคาขายของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ปรับตัวลดลง
ผลการดาเนินงานในปี 2557 เอสซีจีมีกาไรสาหรับปี 33,615 ล้ านบาท ลดลง 8% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ าง มีกาไรจากรายการที่ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา 1,701 ล้ านบาท ประกอบกับในปี นี ้ผล
การดาเนินงานของธุรกิจ PVC ลดลง รวมทังมี
้ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ของธุร กิ จเคมีภัณฑ์ จานวน 2,960 ล้ านบาท ในขณะที่ มี
EBITDA เท่ า กับ 66,493 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 9% เมื่ อ เที ย บกับ ปี ก่ อ นจากผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ ้นของทุกธุรกิจในเอสซีจี และมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 487,545
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 12% จากปี ก่อน

ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วมในปี 2557
เท่ ากับ 6,108 ล้ านบาท ลดลง
438 ล้ านบาท จากปี ก่ อน

ในปี 2557 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เท่ากับ 6,108 ล้ านบาท
ลดลง 438 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน ทังนี
้ ้ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนจากบริ ษัท
ร่ วมในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ เท่ากับ 2,795 ล้ านบาท ซึ่งใกล้ เคียงกับปี ก่อน และจากธุรกิจอื่น
เท่ากับ 3,313 ล้ านบาท ลดลง 459 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน
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เอสซีจีมีเงินปั นผลรับในปี 2557 เท่ากับ 9,399 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,692 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 22% เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่ วม (เอสซีจี
ถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 5,345 ล้ านบาท และจากบริ ษัทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต่ากว่า
20%) เท่ากับ 4,054 ล้ านบาท

เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้ การบริหาร เท่ ากับ
31,643 ล้ านบาท

เอสซีจียงั คงมีโครงสร้ างทางการเงินที่ มนั่ คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เท่ากับ 31,643 ล้ านบาท ในขณะที่สิ ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2556 อยู่ที่
29,667 ล้ านบาท แม้ วา่ ในปี 2557 จะมีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนถึง 45,030 ล้ านบาท
เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 59,712 ล้ านบาท ลดลง 8,002 ล้ านบาท หรื อลดลง
คิดเป็ น 12% จากไตรมาสก่อน ในขณะที่มีอตั ราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือต่อยอดขาย
เท่ากับ 41 วัน ดีขึ ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ซึง่ อยูท่ ี่ 45 วัน

จ่ ายเงินปั นผลงวดสุดท้ าย
ในอัตรา 7.0 บาทต่ อหุ้น
โดยทั้งปี 2557 จ่ ายเงินปั น
ผลรวมทั้งสิ้นในอัตรา 12.5
บาทต่ อหุ้น

คณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติจ่ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานครึ่ งปี หลังของปี
2557 ในอัตรา 7.0 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น 50% ของกาไรครึ่ งปี หลัง กาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยทังปี
้ 2557 เอสซีจีจะจ่ายเงินปั นผลรวมทังสิ
้ ้นในอัตรา
12.5 บาทต่ อ หุ้น คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น 15,000 ล้ า นบาท ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลสาหรับครึ่ งปี แรกอัตรา 5.5 บาทต่อหุ้น และเงินปั นผลสาหรับครึ่ งปี หลัง
อัตรา 7.0 บาทต่อหุ้น ขณะที่ในปี 2556 เอสซีจีจ่ายเงินปั นผลรวมทังสิ
้ ้นในอัตรา 15.5
บาทต่อหุ้น ซึง่ ได้ รวมเงินปั นผลระหว่างกาลเนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปี ที่จ่าย
ไปในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ในอัตรา 3.0 บาทต่อหุ้น

ตำรำง 1 : งบกำรเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ไตรมำส 4
2557

% เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
Y-o-Y
Q-o-Q
2557

รำยได้ จำกกำรขำย
กำไรสำหรั บงวด
EBITDA
EBITDA from Operations
กำไรต่ อหุ้น (บำท)

116,710
8,856
17,935
16,048
7.4

12%
11%
14%
4%
11%

-6%
13%
12%
13%
13%

487,545
33,615
66,493
61,148
28.0

สรุ ปกำรจ่ ำยเงินปั นผล

ครึ่ งปี แรก
2557

ครึ่ งปี หลัง
2557

ประจำปี
2557

ประจำปี
2556

5.5
39%

7.0
50%

12.5
45%

15.5
51%

เงินปั นผลจ่ ำยต่ อหุ้น (บำท)
อัตรำกำรจ่ ำยเงินปั นผลต่ อกำไรสำหรั บงวด (%)
หมายเหตุ :

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

EBITDA

หมายถึง กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่วม

EBITDA from Operations

หมายถึง กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

กาไรสาหรับงวด

หมายถึง กาไรสาหรับงวดส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
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12%
-8%
9%
5%
-8%

ข้ อมูลสรุ ปของส่ วนงำนธุรกิจหลัก
เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ ำง

สาหรับปี 2557 ปริมาณขาย
ปูนซีเมนต์ ในประเทศ
ใกล้ เคียง 40 ล้ านตัน
ปรับตัวลดลง 1% เมื่อเทียบ
กับปี ก่ อน

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ตลาดปูนซี เมนต์ ในประเทศหดตัวราว 3% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศซบเซา ในไตรมาสนี ้
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง มีปริ มาณขายปูนซีเมนต์ในประเทศเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับตลาดโดยรวม โดยมีราคาปูนซีเมนต์ เทาอยู่ ที่ 1,900 - 1,950 บาทต่อตัน
ในขณะที่ไตรมาสก่อนราคาปูนซีเมนต์เทาอยู่ที่ 1,950 – 2,000 บาทต่อตัน ในปี 2557
ปริ มาณขายรวมจากผู้ผลิตทุกรายในประเทศใกล้ เคียง 40 ล้ านตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน โดยมีรายได้ จากภาคครั วเรื อน และภาครัฐ ลดลง 1% ในขณะที่ภาคธุรกิ จ
การค้ าเติบโตขึ ้น 1% จากปี ก่อน
ปริ มาณการส่งออกปูนซีเมนต์เทาในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น
0.3 ล้ านตัน จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ ้น 0.1 ล้ านตัน จากไตรมาสก่อน
เป็ นผลจากปริ มาณความต้ องการในประเทศที่ลดลง โดยราคาขายส่งออกเฉลี่ย FOB
ยังคงอยูใ่ นระดับสูงที่ $63 ต่อตัน ลดลง $2 ต่อตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลง Product mix (ปริ มาณขาย Clinker ลดลง)
สาหรับตลาดในประเทศ ความต้ องการสินค้ าผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง (กระเบื ้องหลังคา ฝ้ า
เพดาน และไม้ สงั เคราะห์ เป็ นต้ น) ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เช่นเดียวกับสินค้ า
กลุ่มซีเมนต์ที่ได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับได้ รับ
ผลกระทบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า และจากสินค้ าทดแทน (สินค้ าหลังคา
ไฟเบอร์ ซีเมนต์ถกู ทดแทนด้ วยสินค้ าเมทอลชีท)
ปริ มาณขายกระเบือ้ งเซรามิก (ปูพืน้ และบุผนัง) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์) ในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 51 ล้ านตารางเมตร เพิ่มขึ ้น 2%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน แม้ วา่ ความต้ องการในประเทศจะลดลง ทังนี
้ ้ ราคาขายเฉลี่ย
กระเบือ้ งเซรามิกของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวเพิ่มขึน้ 2% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง Product mix (เพิ่มสัดส่วนสินค้ าสาหรับ
ตลาดระดับ กลาง-บน)
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง มีรายได้ จากการขายเท่ากับ
45,151 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากรายได้ ของกลุม่ ธุรกิจใน
ภูมิภาคอาเซียน ทัง้ นี ้ EBITDA เท่ากับ 5,943 ล้ านบาท ลดลง 7% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากสภาพตลาดในประเทศซบเซา และค่าใช้ จ่ายในการซ่อม
บารุงที่เพิ่มขึ ้น โดยกาไรสาหรับงวดอยูท่ ี่ 2,549 ล้ านบาท ลดลง 23% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากค่าเสือ่ มราคาที่เพิ่มขึ ้น
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ผลการดาเนินงานในปี 2557 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง มีรายได้ จากการขาย
เท่ากับ 185,423 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6% จากปี ก่อน เนื่องมาจากผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น
ของกลุม่ ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้ EBITDA เท่ากับ 26,683 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่ กาไรสาหรับปี เท่ากับ 13,180 ล้ านบาท
ลดลง 18% จากปี ก่อน เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 มีการรวมกาไรจากรายการที่
ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา 1,701 ล้ านบาท
เอสซีจี เคมิคอลส์

ไตรมาส 4 ปี 2557 ปริมาณ
ขายและ Margin ดีขึ้น

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ราคาน ้ามันดิบปรับตัวลดลง $27 ต่อบาร์ เรล จากไตรมาสก่อน
มาอยูท่ ี่ระดับ $77 ต่อบาร์ เรล เนื่องจากกลุม่ ประเทศ OPEC ตัดสินใจคงกาลังการผลิต
เพื่อรักษาสัดส่วนทางการตลาด ประกอบกับสภาพเศษฐกิจในยุโรปและจีนยังคงชะลอตัว
ราคาตลาด Naphtha อยู่ที่ $647 ต่อตัน ปรับตัวลดลง $266 ต่อตัน หรื อ 29% จาก
ไตรมาสก่อน ตามราคาน ้ามันดิบที่ปรับตัวลดลง และมีปริ มาณ Naphtha จากภูมิภาค
ยุโรปไหลเข้ ามาในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ราคาตลาด HDPE และ PP ปรับตัวลดลง 10% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,448 ต่อตัน
และ $1,465 ต่อตัน ตามลาดับ ผลจากราคาน ้ามันดิบปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม การ
ปรับตัวลดลงของราคา Naphtha ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ส่งผลให้ สว่ นต่างราคาเฉลี่ย
HDPE-Naphtha และส่วนต่างราคาเฉลีย่ PP-Naphtha ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น $111 ต่อตัน
และ $103 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี่ $802 ต่อตัน และ $819 ต่อตัน ตามลาดับ
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ปริ มาณการขาย Polyolefins (PE และ PP) อยู่ที่ 473,000 ตัน
เพิ่มขึ ้น 26,000 ตัน จากไตรมาสก่อน โดยมีปริ มาณขายส่งออกเท่ากับ 313,000 ตัน
หรื อคิดเป็ น 66% จากปริ มาณขายรวม
ส่วนต่างระหว่างราคาตลาด PVC และ EDC/C2 เพิ่มขึ ้น 4% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่
$348 ต่อตัน เนื่องจากราคา EDC ปรับตัวลดลง 12% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $391
ต่อตัน ในขณะที่ราคา PVC ปรับตัวลดลงเพียง 9% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $948 ต่อตัน
ส่วนต่างระหว่างราคาตลาด BD-Naphtha ลดลง 26% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $410
ต่อตัน เนื่องจากความต้ องการในภูมิภาคเอเชียลดลง ส่วนต่างระหว่างราคาตลาด MMA
และ Naphtha เพิ่มขึ ้น 26% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี่ $1,558 ต่อตัน ตามอุปทานทีม่ ีอยู่
อย่างจ ากัดจากการที่ ผ้ ูผลิตในเอเชี ยหยุ ด ซ่อมบ ารุ งโรงงานและความต้ องการจาก
ประเทศจีนที่เพิ่มขึ ้น ส่วนต่างระหว่างราคาตลาด PTA และ PX เพิ่มขึ ้น 6% จากไตรมาส
ก่อน มาอยู่ที่ $75 ต่อตัน จากราคา PX ที่ปรับลดลง ประกอบกับการลดกาลังการผลิต
PTA ในประเทศจีน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 57,997 ล้ านบาท
ลดลง 10% จากไตรมาสก่อน ตามราคาสินค้ าที่ปรั บตัวลดลง แต่เพิ่มขึน้ 20% จาก
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ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากปริ มาณขายของ Polyolefin ที่เพิ่มขึ ้น โดย EBITDA เท่ากับ
7,906 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้น 45% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เป็ นผลมาจากส่วนต่างราคา HDPE และ PP ที่ดีขึ ้นมาก กาไรสาหรับงวดเท่ากับ
3,534 ล้ านบาท ลดลง 16% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีขาดทุนจากการปรั บมูลค่า
สินค้ าคงเหลือจานวน 2,960 ล้ านบาท ในขณะที่กาไรเพิ่มขึ ้น 58% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน จากส่วนต่างราคาสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น
สาหรั บปี 2557 เอสซีจี เคมิ คอลส์ มี รายได้ จากการขายเท่ากับ 248,118 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 18% เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากปริ มาณขาย Polyolefin ที่เพิ่มขึ ้น EBITDA เท่ากับ
26,142 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 29% เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากส่วนต่างราคาของ HDPE และ
PP ที่ดีขึ ้น ประกอบกับมีเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่ วมเพิ่มขึ ้น กาไรสาหรับปี 2557 เท่ากับ
12,461 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10% เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากส่วนต่างราคาทีเ่ พิ่มขึ ้น
เอสซีจี เปเปอร์
ั ฑ์ของเอสซีจี เปเปอร์ ประกอบด้ วยธุรกิจกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ผลการ สายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ราคาเศษกระดาษในประเทศซึ่งเป็ น
ดาเนินงานลดลงจากต้ นทุน ธุรกิจบรรจุภณ
วัต ถุดิ บ หลัก ปรั บ ตัว สูง ขึ น้ ในขณะที่ ร าคาเศษกระดาษน าเข้ าอยู่ที่ $195 ต่ อ ตัน
การผลิต
ค่อนข้ างคงที่ จากปริ มาณความต้ องการเศษกระดาษจากประเทศจีนลดลง ราคาเฉลี่ย
กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์คอ่ นข้ างคงที่อยูท่ ี่ระดับ $490-495 ต่อตัน ปริ มาณขายรวมทังหมด
้
ของกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ เท่ากับ 500,000 ตัน เพิ่มขึ ้น 1% จากไตรมาสก่อน และ 5%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากปริ มาณการส่งออกและปริ มาณขายในภูมิภาคอาเซียน
เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ยอดขายกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศเท่ากับ 289,000 ตัน ลดลง
4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และลดลง 2% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก
ปั จจัยตามฤดูกาล โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ าอุปโภคบริ โภครวมถึง กลุ่มสินค้ าอุปกรณ์
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
รายได้ จากการขายของสายธุ รกิ จบรรจุภัณฑ์ ในไตรมาสนี เ้ ท่ากับ 11,827 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 1% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากปริ มาณ
ขายที่เพิ่มขึน้ ของทัง้ ธุรกิ จ กระดาษบรรจุภัณฑ์ และธุรกิ จ บรรจุภัณฑ์ EBITDA ของ
สายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์เท่ากับ 1,793 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4% จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 1%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้ EBITDA margin ในไตรมาสนี ้เท่ากับ 15% ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่เท่ากับ 17% เนื่องจากราคาเศษกระดาษในประเทศสูงขึ ้น
สาหรับปี 2557 ปริ มาณขายกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ ้น 5% เมื่อเทียบกับปี ก่อน จาก
ปริ ม าณการส่ง ออกและผลการด าเนิ น งานของกลุ่ม ธุ ร กิ จ ในภูมิ ภาคอาเซี ย นดี ขึ น้
สาหรับปริ มาณขายบรรจุภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ ้น 11% เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากกาลังการผลิตใหม่
และผลการดาเนินงานของกลุม่ ธุรกิจในต่างประเทศ
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สายธุรกิจเยื่อและกระดาษของเอสซีจี เปเปอร์ ประกอบด้ วยธุรกิจสวนป่ า เยื่อกระดาษ
และกระดาษพิมพ์เขียน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ราคาเฉลี่ยเยื่อใยสันเพิ
้ ่มขึ ้น $15 ต่อตัน
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $570 ต่อตัน จากการที่ผ้ ูผลิต หลักของเยื่อใยสันขึ
้ น้ ราคา
ส าหรั บ ราคาเฉลี่ ย เยื่ อ ใยยาว อยู่ ที่ $705 ต่ อ ตั น คงที่ จ ากไตรมาสก่ อ น ราคา
กระดาษพิมพ์เขียนในภูมิภาคอยูท่ ี่ระดับ $795 ต่อตัน ลดลง $5 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน
เนื่องจากปริ มาณความต้ องการในภูมิภาคที่ลดลง รายได้ จากการขายของสายธุรกิจเยื่อ
และกระดาษในไตรมาสนี ้เท่ากับ 4,702 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3% จากไตรมาสก่อน และ
เพิ่มขึน้ 15% เมื่อเทียบกับช่ว งเดียวกันของปี ก่อน จากปริ มาณขายที่ เพิ่มขึน้ โดย
ปริ มาณขายกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศอยูท่ ี่ 88,000 ตัน ใกล้ เคียงไตรมาสก่อน ทังนี
้ ้
ปริ มาณการส่งออกในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 34,000 ตัน คิดเป็ น 28% ของปริ มาณขายรวม
(ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คิดเป็ น 22% ของปริ มาณขายรวม)
สาหรับปี 2557 แม้ วา่ ความต้ องการกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศจะลดลง แต่ปริ มาณ
ขายกระดาษพิมพ์เขียนยังคงเพิ่มขึ ้น 4% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากมีปริ มาณการ
ส่งออกเพิ่มขึ ้น ในขณะที่กาไรในไตรมาสนี ้ยังคงได้ รับแรงกดดันจากราคาขายเยื่อใยสัน้
และกระดาษพิมพ์เขียนที่ลดลง
ในไตรมาสนี ้ เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้ จากการขาย เท่ากับ 16,529 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
2% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จาก
ปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้นของทังสายธุ
้
รกิจเยื่อและกระดาษและสายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ โดย
EBITDA ในไตรมาสนี ้เท่ากับ 2,208 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3% จากไตรมาสก่อน และ 13%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน กาไรสาหรั บงวดเท่ากับ 591 ล้ านบาท ลดลง 17% จาก
ไตรมาสก่อน เป็ นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและดอกเบี ้ยจ่ายของสายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน กาไรเพิ่มขึ ้น 40% จากปริ มาณขาย
ที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ สายธุรกิ จบรรจุภัณฑ์ มี EBITDA คิดเป็ น 81% ของ EBITDA รวม
ในขณะที่อีก 19% เป็ นของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
สาหรับปี 2557 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 64,614 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
9% จากปี ก่อน ตามปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้นของทังสายธุ
้
รกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ และสายธุรกิจ
เยื่อและกระดาษ โดยมี EBITDA เท่ากับ 9,718 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3% จากปี ก่อน
ในขณะที่ ก าไรส าหรั บ ปี เท่า กับ 3,448 ล้ า นบาท ลดลง 4% จากปี ก่ อ น เนื่ อ งจาก
ค่าเสือ่ มราคาและต้ นทุนทางการเงินทีเ่ พิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ ในปี 2557 กลุม่ ธุรกิจ
ต้ องเผชิญกับความท้ าทายจากทังการแข่
้
งขันด้ านราคาขาย และราคาต้ นทุนวัตถุดิบที่
เพิ่มสูงขึ ้น แต่กลุม่ ธุรกิจยังคงความสามารถในการทากาไรได้ ใกล้ เคียงกับปี ก่อน
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ตำรำง 2 : ผลกำรดำเนินงำนแยกตำมส่ วนงำนธุรกิจ
(ล้ านบาท)

รำยได้ จำกกำรขำย

ไตรมำส 4
2557

% เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q

487,545
185,423
248,118
64,614
86

12%
6%
18%
9%
-9%

116,710
45,151
57,997
16,529
16

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

ไตรมำส 4
2557
17,935
5,943
7,906
2,208
1,913

% เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
14%
12%
-7%
-7%
45%
4%
13%
3%
-3%
n.a.

ม.ค.- ธ.ค.
2557
66,493
26,683
26,142
9,718
4,083

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
9%
2%
29%
3%
-22%

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

ไตรมำส 4
2557
16,048
5,835
6,151
2,208
1,889

% เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
4%
13%
-7%
-9%
17%
7%
13%
3%
-4%
n.a.

ม.ค.- ธ.ค.
2557
61,148
26,407
21,401
9,713
3,760

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
5%
2%
17%
3%
-22%

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

ไตรมำส 4
2557
14%
13%
11%
13%

ม.ค.- ธ.ค.
2557
13%
14%
9%
15%

ม.ค.- ธ.ค.
2556
13%
15%
9%
16%

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

ไตรมำส 4
2557
8,856
2,549
3,534
591
2,247

ม.ค.- ธ.ค.
2557
33,615
13,180
12,461
3,448
4,829

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
-8%
-18%
10%
-4%
-17%

ไตรมำส 4
2556
15%
14%
11%
13%

-6%
-3%
-10%
2%
-16%

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี เปเปอร์
ส่วนงานอื่น

หมายเหตุ :

12%
3%
20%
11%
-27%

ม.ค.- ธ.ค.
2557

ไตรมำส 3
2557
11%
14%
9%
13%

% เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
Q-o-Q
11%
13%
-23%
-17%
58%
-16%
40%
-17%
7%
n.a.

EBITDA
EBITDA from Operations

หมายถึง กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ ค่า เสือ่ มราคาและค่า ตัดจาหน่า ย รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่ ว ม
หมายถึง กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ ค่า เสือ่ มราคาและค่า ตัดจาหน่า ย

EBITDA Margins

หมายถึง EBITDA from Operations หารรายได้ จากการขาย

กาไรสาหรับงวด

หมายถึง กาไรสาหรับงวดส่ว นที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริ ษัทใหญ่
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ตำรำง 3 : ข้ อมูลหนี ส้ ินสุทธิของเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ไตรมำส 4
2557

ไตรมำส 3
2557

ไตรมำส 4
2556

เงินกู้ระยะสัน้
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม
เงินกู้ระยะยำว
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม

12,601
1,463
11,138
6%
183,448
2,486
180,962
94%

25,205
1,278
23,927
13%
175,079
2,500
172,579
87%

13,062
1,854
11,208
7%
174,369
2,677
171,692
93%

เงินกู้รวม

196,049

200,284

187,431

เงินสดและเงินสดภำยใต้ กำรบริ หำร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนเผื่อขาย

31,643
19,031
8,022
4,590

30,746
17,945
8,973
3,828

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

หนี ส้ ินสุทธิ

164,406

169,538

157,764

อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน

ไตรมำส 4
2557

ไตรมำส 3
2557

ไตรมำส 4
2556

14%
1.4
0.7
8.8
2.5
0.8
1.2
20%

13%
1.3
0.6
8.1
2.7
0.9
1.4
20%

14%
1.5
0.7
7.6
2.6
0.8
1.4
24%

อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิ ตอ่ EBITDA (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิ ตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
หมายเหตุ : หนี ้สินสุทธิ

= หนี ้สิน (ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ) หักเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริหาร

EBITDA

= กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์

= Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง

= สินทรัพย์หมุนเวียนหารหนี ้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

= เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนี ้การค้ า

รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม

หารหนี ้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้

= EBITDA หารดอกเบีย้ จ่าย

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA

= หนี ้สินสุทธิหาร Annualized EBITDA

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น

= หนี ้สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

= หนี ้สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

= Annualized กาไรสาหรับงวดหารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย
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ข้ อมูลทำงกำรเงิน
หนี้สินสุทธิ เท่ ากับ 164,406
ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 6,642
ล้ านบาท จากไตรมาสที่ 4
ปี 2556

เอสซีจีมีหนี ้สินสุทธิ 164,406 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จานวน 6,642
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ EBITDA ในปี 2557 ที่มีจานวน 66,493 ล้ านบาท โดยมีกระแสเงินสด
ที่จ่ายไปทังหมด
้
เป็ นเงิน 73,299 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน
45,030 ล้ านบาท จ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายประจาปี 2556 และเงินปั นผลระหว่างกาล
ปี 2557 จานวนรวม 14,956 ล้ านบาท จ่ายดอกเบี ้ย 8,240 ล้ านบาท และจ่ายภาษี เงินได้
5,073 ล้ านบาท
อัต ราส่ว นหนี ส้ ิน สุท ธิ ต่อ EBITDA ลดลงมาอยู่ที่ ร ะดับ 2.5 เท่า จากไตรมาสที่ 3
ปี 2557 ที่ระดับ 2.7 เท่า เป็ นผลจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ ้น 12% จากไตรมาสก่อน ทังนี
้ ้
หากไม่รวมรายจ่ายลงทุนสาหรับโครงการที่ยงั อยู่ระหว่างก่อสร้ างมูลค่า 25,499 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA จะอยูท่ ี่ระดับ 2.1 เท่า
ต้ นทุนทางการเงินสาหรับปี 2557 เท่ากับ 7,266 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับต้ นทุนทางการเงิน
ของปี 2556 จานวน 8,193 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2557
ยังคงที่อยูท่ ี่ 4.0%

รายจ่ ายลงทุนและเงินลงทุน รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสาหรับปี 2557 มีมลู ค่าการลงทุนเท่ากับ 45,030 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ สัดส่วนการลงทุนเป็ นของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง 54% เอสซีจี เปเปอร์
สาหรับปี 2557 เท่ ากับ
27% เอสซีจี เคมิคอลส์ 15% และส่วนงานอื่น 4% โดยคาดการณ์ รายจ่ายลงทุนและ
45,030 ล้ านบาท
เงินลงทุนของทังปี
้ 2558 เป็ นเงินประมาณ 50,000 - 60,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เอสซีจี
ยัง คงมุ่ง ด าเนิ น กลยุท ธ์ ใ นการขยายการลงทุน ในธุ ร กิ จ หลัก ไปยัง ภูมิ ภาคอาเซี ย น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ ประมาณการรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสาหรับปี 2558 - 2562
เป็ นเงินจานวน 200,000 - 250,000 ล้ านบาท
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ตำรำง 4 : รำยกำรสำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ธันวำคม
2557

ธันวำคม
2556

กันยำยน
2557

สินทรั พย์ รวม

465,823

440,689

473,405

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว

27,053

24,418

26,918

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่

51,842

49,453

59,105

สินค้ าคงเหลือ

52,747

55,557

62,386

เงินลงทุนระยะยาว

93,812

93,804

93,281

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

205,085

183,842

197,225

หนีส้ นิ รวม

256,506

253,927

274,732

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่

45,080

51,211

61,128

เงินกู้รวม

196,049

187,386

200,284

ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม

209,317

186,762

198,673

ส่วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่

177,283

161,538

168,245

ส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

32,034

25,223

30,428

สินทรัพย์หมุนเวียน
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