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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2557 และส ำหรับปี 2557 

 
 

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เอสซีจี 
มีก าไรส าหรับงวด เท่ากับ 
8,856 ล้านบาท และมีก าไร
ส าหรับปี 2557 เท่ากับ 
33,615 ล้านบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 

ในบริษัทร่วมในปี 2557 
เท่ากับ 6,108 ล้านบาท ลดลง 
438  ล้านบาท จากปีก่อน  

 

 

ภำพรวมธุรกิจ  

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 8,856 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11% 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของธุรกิจเคมีภณัฑ์แม้ว่าใน
ระหว่างงวดจะมีขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ จ านวน 2,960 ล้านบาท   
เอสซีจีมี EBITDA เท่ากบั 17,935  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เป็นผลมาจากสว่นตา่งราคาที่สงูขึน้ของธุรกิจเคมีภณัฑ์และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เพิ่มขึน้ รายได้จากการขายเท่ากับ 116,710 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สาเหตหุลกัจากปริมาณขายของธุรกิจเคมีภณัฑ์เพิ่มสงูขึน้ 
 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้ 13% เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 เป็น
ช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจากเอสซีจี การลงทนุ ในสว่นงานอื่น โดยรับรู้เป็นรายได้อื่น
จ านวน 1,829 ล้านบาท  เอสซีจีมี EBITDA เพิ่มขึน้ 12% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก
ผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของธุรกิจเคมีภณัฑ์และเป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจาก  
เอสซีจี การลงทนุ ในขณะที่รายได้จากการขายลดลง 6% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผล
จากราคาขายของธุรกิจเคมีภณัฑ์ปรับตวัลดลง 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2557 เอสซีจีมีก าไรส าหรับปี 33,615 ล้านบาท ลดลง 8% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์
ก่อสร้าง มีก าไรจากรายการที่ไม่เกิดขึน้เป็นประจ า 1,701 ล้านบาท ประกอบกบัในปีนีผ้ล
การด าเนินงานของธุรกิจ PVC ลดลง รวมทัง้มีขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินค้าคงเหลือ
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ จ านวน 2,960 ล้านบาท ในขณะที่มี 
EBITDA เท่ากับ 66,493 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึน้ของทุกธุรกิจในเอสซีจี และมีรายได้จากการขายเท่ากับ 487,545  
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12% จากปีก่อน 
 

ในปี 2557 เอสซีจีมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 6,108 ล้านบาท 
ลดลง 438 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ทัง้นี ้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุจากบริษัท
ร่วมในธุรกิจเคมีภณัฑ์เท่ากบั 2,795 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกบัปีก่อน และจากธุรกิจอื่น 
เทา่กบั 3,313 ล้านบาท ลดลง 459 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
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เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
31,643 ล้านบาท 
 
 
 
 
จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 
ในอัตรา 7.0 บาทต่อหุ้น 
โดยท้ังปี 2557 จ่ายเงนิปัน
ผลรวมท้ังส้ินในอัตรา 12.5 
บาทต่อหุ้น 
 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในปี 2557 เท่ากบั 9,399 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,692 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็น 22% เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจี
ถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากบั 5,345 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต ่ากว่า 
20%) เทา่กบั 4,054 ล้านบาท 
 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มัน่คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เท่ากบั 31,643 ล้านบาท ในขณะที่สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 อยู่ที่ 
29,667 ล้านบาท แม้วา่ในปี 2557 จะมีรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุถึง 45,030 ล้านบาท 

เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสทุธิ 59,712 ล้านบาท ลดลง 8,002 ล้านบาท หรือลดลง
คิดเป็น 12% จากไตรมาสก่อน  ในขณะท่ีมีอตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือต่อยอดขาย
เทา่กบั 41 วนั ดีขึน้จากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ซึง่อยูท่ี่ 45 วนั 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 
2557 ในอตัรา 7.0 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 50% ของก าไรคร่ึงปีหลงั ก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัที่ 23 เมษายน 2558 โดยทัง้ปี 2557 เอสซีจีจะจ่ายเงินปันผลรวมทัง้สิน้ในอตัรา 
12.5 บาทต่อหุ้ น คิดเป็นจ านวนเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับคร่ึงปีแรกอตัรา 5.5 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลส าหรับคร่ึงปีหลงั
อตัรา 7.0 บาทต่อหุ้น ขณะที่ในปี 2556 เอสซีจีจ่ายเงินปันผลรวมทัง้สิน้ในอตัรา 15.5 
บาทตอ่หุ้น ซึง่ได้รวมเงินปันผลระหวา่งกาลเนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปีที่จ่าย
ไปในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ในอตัรา 3.0 บาทตอ่หุ้น  

 

 

ตำรำง 1  :  งบกำรเงนิรวมเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมำส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง

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

รำยได้จำกกำรขำย 116,710 12% -6% 487,545 12%
ก ำไรส ำหรับงวด 8,856 11% 13% 33,615 -8%
EBITDA 17,935 14% 12% 66,493 9%
EBITDA from Operations 16,048 4% 13% 61,148 5%
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 7.4 11% 13% 28.0 -8%

สรุปกำรจ่ำยเงนิปันผล คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง ประจ ำปี ประจ ำปี

2557 2557 2557 2556

เงนิปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 5.5 7.0 12.5 15.5

อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผลต่อก ำไรส ำหรับงวด (%) 39% 50% 45% 51%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

ก าไรส าหรับงวด หมายถึง  ก าไรส าหรับงวดสว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ส าหรับปี 2557 ปริมาณขาย
ปูนซีเมนต์ในประเทศ
ใกล้เคียง 40 ล้านตัน 
ปรับตัวลดลง 1% เม่ือเทียบ
กับปีก่อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของส่วนงำนธุรกิจหลัก 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศหดตัวราว 3% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศซบเซา ในไตรมาสนี ้
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีปริมาณขายปนูซีเมนต์ในประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับตลาดโดยรวม โดยมีราคาปูนซีเมนต์เทาอยู่ที่ 1,900 - 1,950 บาทต่อตัน 
ในขณะท่ีไตรมาสก่อนราคาปนูซีเมนต์เทาอยู่ที่ 1,950 – 2,000 บาทต่อตนั ในปี 2557 
ปริมาณขายรวมจากผู้ผลิตทกุรายในประเทศใกล้เคียง 40 ล้านตนั ลดลง 1% เมื่อเทียบ
กับปีก่อน โดยมีรายได้จากภาคครัวเรือน และภาครัฐ ลดลง 1% ในขณะที่ภาคธุรกิจ
การค้าเติบโตขึน้ 1% จากปีก่อน 

ปริมาณการสง่ออกปนูซีเมนต์เทาในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 อยู่ที่ระดบั 1 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 
0.3 ล้านตนั จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 0.1 ล้านตนั จากไตรมาสก่อน  
เป็นผลจากปริมาณความต้องการในประเทศที่ลดลง โดยราคาขายส่งออกเฉลี่ย FOB 
ยงัคงอยูใ่นระดบัสงูที่ $63 ตอ่ตนั ลดลง $2 ตอ่ตนั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง Product mix (ปริมาณขาย Clinker ลดลง) 

ส าหรับตลาดในประเทศ ความต้องการสินค้าผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง (กระเบือ้งหลงัคา ฝ้า
เพดาน และไม้สงัเคราะห์ เป็นต้น) ลดลง 12% จากช่วงเดียวกนัของปีกอ่น ความต้องการ
ผลิตภณัฑ์เซรามิกลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับสินค้า
กลุ่มซีเมนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับได้รับ
ผลกระทบจากราคาผลผลติทางการเกษตรตกต ่า และจากสนิค้าทดแทน (สนิค้าหลงัคา
ไฟเบอร์ซีเมนต์ถกูทดแทนด้วยสนิค้าเมทอลชีท) 

ปริมาณขายกระเบือ้งเซรามิก (ปูพืน้และบุผนัง) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์) ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 51 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึน้ 2% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แม้วา่ความต้องการในประเทศจะลดลง ทัง้นี ้ราคาขายเฉลี่ย
กระเบือ้งเซรามิกของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวเพิ่มขึน้  2% จากช่วงเดียวกัน  
ของปีก่อน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง Product mix (เพิ่มสดัส่วนสินค้าส าหรับ
ตลาดระดบั กลาง-บน) 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากบั 
45,151 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากรายได้ของกลุม่ธุรกิจใน
ภูมิภาคอาเซียน ทัง้นี ้EBITDA เท่ากับ 5,943 ล้านบาท ลดลง 7% เมื่อเทียบกับ       
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสภาพตลาดในประเทศซบเซา และค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุงที่เพิ่มขึน้ โดยก าไรส าหรับงวดอยูท่ี่ 2,549 ล้านบาท ลดลง 23% จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เนื่องจากคา่เสือ่มราคาที่เพิ่มขึน้ 
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ไตรมาส 4 ปี 2557 ปริมาณ
ขายและ Margin ดีขึ้น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2557 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย
เทา่กบั 185,423 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6% จากปีก่อน เนื่องมาจากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้
ของกลุม่ธุรกิจในภมูิภาคอาเซียน สง่ผลให้ EBITDA เท่ากบั 26,683 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ ก าไรส าหรับปีเท่ากับ 13,180 ล้านบาท 
ลดลง 18% จากปีก่อน เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 มีการรวมก าไรจากรายการที่
ไมเ่กิดขึน้เป็นประจ า 1,701 ล้านบาท 

เอสซีจี เคมิคอลส์ 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ราคาน า้มนัดิบปรับตวัลดลง $27 ต่อบาร์เรล จากไตรมาสก่อน
มาอยูท่ี่ระดบั $77 ตอ่บาร์เรล เนื่องจากกลุม่ประเทศ OPEC ตดัสินใจคงก าลงัการผลิต
เพื่อรักษาสดัสว่นทางการตลาด ประกอบกบัสภาพเศษฐกิจในยโุรปและจีนยงัคงชะลอตวั 
ราคาตลาด Naphtha อยู่ที่ $647 ต่อตนั ปรับตวัลดลง $266 ต่อตนั หรือ 29% จาก      
ไตรมาสก่อน ตามราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัลดลง และมีปริมาณ Naphtha จากภูมิภาค
ยโุรปไหลเข้ามาในภมูิภาคเอเชียเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

ราคาตลาด HDPE และ PP ปรับตวัลดลง 10% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,448 ต่อตนั 
และ $1,465 ต่อตนั ตามล าดบั ผลจากราคาน า้มนัดิบปรับตวัลดลง อย่างไรก็ตาม การ
ปรับตวัลดลงของราคา Naphtha ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 สง่ผลให้สว่นต่างราคาเฉลี่ย 
HDPE-Naphtha และสว่นตา่งราคาเฉลีย่ PP-Naphtha ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ $111 ต่อตนั 
และ $103 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่ $802 ตอ่ตนั และ $819 ตอ่ตนั ตามล าดบั 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ปริมาณการขาย Polyolefins (PE และ PP) อยู่ที่ 473,000 ตนั 
เพิ่มขึน้ 26,000 ตนั จากไตรมาสก่อน โดยมีปริมาณขายสง่ออกเท่ากบั 313,000 ตนั 
หรือคิดเป็น 66% จากปริมาณขายรวม 

สว่นต่างระหว่างราคาตลาด PVC และ EDC/C2 เพิ่มขึน้ 4% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 
$348 ต่อตนั เนื่องจากราคา EDC ปรับตวัลดลง 12% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $391 
ตอ่ตนั ในขณะที่ราคา PVC ปรับตวัลดลงเพียง 9% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $948 ต่อตนั 
สว่นต่างระหว่างราคาตลาด BD-Naphtha ลดลง 26% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $410 
ตอ่ตนั เนื่องจากความต้องการในภมูิภาคเอเชียลดลง สว่นต่างระหว่างราคาตลาด MMA 
และ Naphtha เพิ่มขึน้ 26% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ี่ $1,558 ตอ่ตนั ตามอปุทานทีม่ีอยู่
อย่างจ ากัดจากการที่ผู้ ผลิตในเอเชียหยุดซ่อมบ ารุงโรงงานและความต้องการจาก
ประเทศจีนที่เพิ่มขึน้ สว่นตา่งระหวา่งราคาตลาด PTA และ PX เพิ่มขึน้ 6% จากไตรมาส
ก่อน มาอยู่ที่ $75 ต่อตนั จากราคา PX ที่ปรับลดลง ประกอบกบัการลดก าลงัการผลิต 
PTA ในประเทศจีน 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 57,997 ล้านบาท
ลดลง 10% จากไตรมาสก่อน ตามราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง แต่เพิ่มขึน้ 20% จาก    
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ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณขายของ Polyolefin ที่เพิ่มขึน้ โดย EBITDA เท่ากบั 
7,906 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 45% จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน เป็นผลมาจากสว่นต่างราคา HDPE และ PP ที่ดีขึน้มาก  ก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 
3,534 ล้านบาท ลดลง 16% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีขาดทุนจากการปรับมูลค่า
สนิค้าคงเหลอืจ านวน 2,960 ล้านบาท ในขณะท่ีก าไรเพิ่มขึน้ 58% จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน จากสว่นตา่งราคาสนิค้าที่เพิ่มขึน้ 

ส าหรับปี 2557 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 248,118 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 18% เมื่อเทียบกบัปีก่อน จากปริมาณขาย Polyolefin ที่เพิ่มขึน้ EBITDA เท่ากบั  
26,142 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29% เมื่อเทียบกบัปีก่อน จากสว่นต่างราคาของ HDPE และ 
PP ที่ดีขึน้ ประกอบกบัมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ ก าไรส าหรับปี 2557 เท่ากบั 
12,461 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% เมื่อเทียบกบัปีก่อน จากสว่นตา่งราคาทีเ่พิ่มขึน้ 

เอสซีจี เปเปอร์ 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ของเอสซีจี เปเปอร์ ประกอบด้วยธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์และ
ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ราคาเศษกระดาษในประเทศซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึน้ ในขณะที่ราคาเศษกระดาษน าเข้าอยู่ที่  $195 ต่อตัน 
คอ่นข้างคงที่ จากปริมาณความต้องการเศษกระดาษจากประเทศจีนลดลง ราคาเฉลี่ย
กระดาษบรรจภุณัฑ์คอ่นข้างคงที่อยูท่ี่ระดบั $490-495 ตอ่ตนั ปริมาณขายรวมทัง้หมด
ของกระดาษบรรจุภณัฑ์เท่ากบั 500,000 ตนั เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน และ 5% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณการสง่ออกและปริมาณขายในภมูิภาคอาเซียน
เพิ่มขึน้ ในขณะที่ยอดขายกระดาษบรรจุภณัฑ์ในประเทศเท่ากบั 289,000 ตนั ลดลง 
4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 2% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก
ปัจจัยตามฤดูกาล โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงกลุ่มสินค้าอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 11,827 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณ
ขายที่เพิ่มขึน้ของทัง้ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ EBITDA ของ      
สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์เทา่กบั 1,793 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% จากไตรมาสก่อน แตล่ดลง 1% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้EBITDA margin ในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 15% ลดลงจาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่เทา่กบั 17% เนื่องจากราคาเศษกระดาษในประเทศสงูขึน้  

ส าหรับปี 2557 ปริมาณขายกระดาษบรรจุภณัฑ์เพิ่มขึน้ 5% เมื่อเทียบกบัปีก่อน จาก
ปริมาณการส่งออกและผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนดีขึน้ 
ส าหรับปริมาณขายบรรจภุณัฑ์เพิ่มขึน้ 11% เมื่อเทียบกบัปีก่อน จากก าลงัการผลติใหม่
และผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจในตา่งประเทศ 
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สายธุรกิจเยื่อและกระดาษของเอสซีจี เปเปอร์ ประกอบด้วยธุรกิจสวนป่า เยื่อกระดาษ
และกระดาษพิมพ์เขียน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ราคาเฉลี่ยเยื่อใยสัน้เพิ่มขึน้ $15 ต่อตนั 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $570 ต่อตนั จากการที่ผู้ ผลิตหลกัของเยื่อใยสัน้ขึน้ราคา  
ส าหรับราคาเฉลี่ยเยื่อใยยาว อยู่ที่  $705 ต่อตัน คงที่จากไตรมาสก่อน ราคา
กระดาษพิมพ์เขียนในภมูิภาคอยูท่ี่ระดบั $795 ตอ่ตนั ลดลง $5 ตอ่ตนั จากไตรมาสก่อน 
เนื่องจากปริมาณความต้องการในภมูิภาคที่ลดลง รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยื่อ
และกระดาษในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 4,702 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน และ
เพิ่มขึน้ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ โดย
ปริมาณขายกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศอยูท่ี่ 88,000 ตนั ใกล้เคียงไตรมาสก่อน ทัง้นี ้
ปริมาณการสง่ออกในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 34,000 ตนั คิดเป็น 28% ของปริมาณขายรวม 
(ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คิดเป็น 22% ของปริมาณขายรวม) 

ส าหรับปี 2557 แม้วา่ความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศจะลดลง แต่ปริมาณ
ขายกระดาษพิมพ์เขียนยงัคงเพิ่มขึน้ 4% เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณการ
สง่ออกเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีก าไรในไตรมาสนีย้งัคงได้รับแรงกดดนัจากราคาขายเยื่อใยสัน้ 
และกระดาษพิมพ์เขียนที่ลดลง 

ในไตรมาสนี ้เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 16,529 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
2% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ของทัง้สายธุรกิจเยื่อและกระดาษและสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ โดย 
EBITDA ในไตรมาสนีเ้ทา่กบั 2,208 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน และ 13% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 591 ล้านบาท ลดลง 17% จาก  
ไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและดอกเบีย้จ่ายของสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์
เพิ่มขึน้ ในขณะที่ เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ก าไรเพิ่มขึน้ 40% จากปริมาณขาย
ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์มี EBITDA คิดเป็น 81% ของ EBITDA รวม 
ในขณะท่ีอีก 19% เป็นของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 

ส าหรับปี 2557 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขายเท่ากบั 64,614 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
9% จากปีก่อน ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ของทัง้สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์และสายธุรกิจ
เยื่อและกระดาษ โดยมี EBITDA เท่ากับ 9,718 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% จากปีก่อน 
ในขณะที่ก าไรส าหรับปีเท่ากับ 3,448 ล้านบาท ลดลง 4% จากปีก่อน เนื่องจาก        
คา่เสือ่มราคาและต้นทนุทางการเงินทีเ่พิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม แม้วา่ในปี 2557 กลุม่ธุรกิจ
ต้องเผชิญกบัความท้าทายจากทัง้การแข่งขนัด้านราคาขาย และราคาต้นทนุวตัถดุิบที่
เพิ่มสงูขึน้ แตก่ลุม่ธุรกิจยงัคงความสามารถในการท าก าไรได้ใกล้เคียงกบัปีก่อน 
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ตำรำง 2  :  ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ

(ล้านบาท)

ไตรมำส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง

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

งบการเงินรวมเอสซีจี 116,710 12% -6% 487,545 12%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 45,151 3% -3% 185,423 6%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 57,997 20% -10% 248,118 18%
เอสซีจี เปเปอร์ 16,529 11% 2% 64,614 9%
สว่นงานอ่ืน 16 -27% -16% 86 -9%

ไตรมำส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง

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

งบการเงินรวมเอสซีจี 17,935 14% 12% 66,493 9%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 5,943 -7% -7% 26,683 2%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 7,906 45% 4% 26,142 29%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,208 13% 3% 9,718 3%
สว่นงานอ่ืน 1,913 -3% n.a. 4,083 -22%

ไตรมำส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง

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

งบการเงินรวมเอสซีจี 16,048 4% 13% 61,148 5%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 5,835 -7% -9% 26,407 2%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 6,151 17% 7% 21,401 17%
เอสซีจี เปเปอร์ 2,208 13% 3% 9,713 3%
สว่นงานอ่ืน 1,889 -4% n.a. 3,760 -22%

ไตรมำส 4 ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 ม.ค.- ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค.

EBITDA Margins (%) 2557 2556 2557 2557 2556

งบการเงินรวมเอสซีจี 14% 15% 11% 13% 13%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 13% 14% 14% 14% 15%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 11% 11% 9% 9% 9%
เอสซีจี เปเปอร์ 13% 13% 13% 15% 16%

ไตรมำส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง

ก ำไรส ำหรับงวด 2557 Y-o-Y Q-o-Q 2557 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 8,856 11% 13% 33,615 -8%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 2,549 -23% -17% 13,180 -18%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 3,534 58% -16% 12,461 10%
เอสซีจี เปเปอร์ 591 40% -17% 3,448 -4%
สว่นงานอ่ืน 2,247 7% n.a. 4,829 -17%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถงึ  ก าไรกอ่นหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

EBITDA from Operations หมายถงึ  ก าไรกอ่นหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย

EBITDA Margins หมายถงึ  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย

ก าไรส าหรับงวด หมายถงึ  ก าไรส าหรับงวดสว่นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ตำรำง 3  :  ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
2557 2557 2556

เงินกู้ระยะสัน้ 12,601 25,205 13,062
ตา่งประเทศ 1,463 1,278 1,854
บาท 11,138 23,927 11,208
% ของเงินกู้ รวม 6% 13% 7%
เงินกู้ระยะยำว 183,448 175,079 174,369
ตา่งประเทศ 2,486 2,500 2,677
บาท 180,962 172,579 171,692
% ของเงินกู้ รวม 94% 87% 93%

เงินกู้รวม 196,049 200,284 187,431

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 31,643 30,746 29,667
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 19,031 17,945 17,434
เงินลงทนุชัว่คราว 8,022 8,973 6,984
เงินลงทนุเผ่ือขาย 4,590 3,828 5,249

หนีสิ้นสุทธิ 164,406 169,538 157,764

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
2557 2557 2556

อตัราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ (%) 14% 13% 14%
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.4 1.3 1.5
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.7 0.6 0.7
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 8.8 8.1 7.6
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA  (เทา่) 2.5 2.7 2.6
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 0.8 0.9 0.8
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.2 1.4 1.4
อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น (%) 20% 20% 24%

หมายเหต ุ: หนีส้ินสทุธิ =   หนีส้ิน (ทีมี่ภาระดอกเบีย้) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อัตราส่วน EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั่วคราวและลกูหนีก้ารค้า

     หารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ =   EBITDA หารดอกเบีย้จ่าย

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA =   หนีส้ินสทุธิหาร Annualized EBITDA 

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินสทุธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินรวมหารส่วนของผู้ ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น =   Annualized ก าไรส าหรับงวดหารส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย
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หน้ีสินสุทธิ เท่ากับ 164,406 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,642 
ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 4  
ปี 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
ส าหรับปี 2557 เท่ากับ 
45,030 ล้านบาท 
 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เอสซีจีมีหนีส้ินสทุธิ 164,406 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จ านวน 6,642 
ล้านบาท เมื่อเทียบกบั EBITDA ในปี 2557 ที่มีจ านวน 66,493 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสด
ที่จ่ายไปทัง้หมด เป็นเงิน 73,299 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุ 
45,030 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจ าปี 2556 และเงินปันผลระหว่างกาล
ปี 2557 จ านวนรวม 14,956 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 8,240 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 
5,073 ล้านบาท 
 

อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.5 เท่า จากไตรมาสที่ 3           
ปี 2557 ที่ระดบั 2.7 เท่า เป็นผลจาก EBITDA ที่เพิ่มขึน้ 12% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี ้
หากไมร่วมรายจ่ายลงทนุส าหรับโครงการที่ยงัอยู่ระหว่างก่อสร้างมลูค่า 25,499 ล้านบาท 
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA จะอยูท่ี่ระดบั 2.1 เทา่ 
 

ต้นทนุทางการเงินส าหรับปี 2557 เทา่กบั 7,266 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัต้นทนุทางการเงิน
ของปี 2556 จ านวน 8,193 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 
ยงัคงที่อยูท่ี่ 4.0% 
 

รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุส าหรับปี 2557 มีมลูคา่การลงทนุเทา่กบั 45,030 ล้านบาท 
ทัง้นี ้สดัสว่นการลงทนุเป็นของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 54% เอสซีจี เปเปอร์ 
27% เอสซีจี เคมิคอลส์ 15% และส่วนงานอื่น 4% โดยคาดการณ์รายจ่ายลงทุนและ
เงินลงทนุของทัง้ปี 2558 เป็นเงินประมาณ 50,000 - 60,000 ล้านบาท ทัง้นี ้เอสซีจี
ยังคงมุ่งด าเนินกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักไปยังภูมิภาคอาเซียน    
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ประมาณการรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุส าหรับปี 2558 - 2562 
เป็นเงินจ านวน 200,000 - 250,000 ล้านบาท 
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ตำรำง 4  :  รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเอสซจีี

(ล้านบาท) ธันวำคม ธันวำคม กันยำยน

2557 2556 2557

สินทรัพย์รวม 465,823 440,689 473,405

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว 27,053 24,418 26,918

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 51,842 49,453 59,105

สินค้าคงเหลือ 52,747 55,557 62,386

เงินลงทนุระยะยาว 93,812 93,804 93,281

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 205,085 183,842 197,225

หนีสิ้นรวม 256,506 253,927 274,732

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 45,080 51,211 61,128

เงินกู้รวม 196,049 187,386 200,284

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 209,317 186,762 198,673

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 177,283 161,538 168,245

ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 32,034 25,223 30,428


