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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2560 และส ำหรับปี 2560 

 
 
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 เอสซีจี
มีก าไรส าหรับงวด เท่ากับ 
12,567 ล้านบาท และมีก าไร 
ส าหรับปี 2560 เท่ากับ 
55,041 ล้านบาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 

ในบริษัทร่วม ส าหรับปี 2560 
เท่ากับ 18,212 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท  

จากปีก่อน  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภำพรวมธุรกิจ  
 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 12,567 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการด าเนินงานของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึน้ ขณะที่
ธุรกิจเคมีภัณฑ์มีผลการด าเนินงานลดลงเล็กน้อย เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 26,593 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจเคมีภณัฑ์มีเงินปันผล
รับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ และผลการด าเนินงานของธุรกิจบรรจุภณัฑ์ที่ดีขึน้ รายได้จาก
การขายเท่ากบั 113,400 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกั
จากราคาขายของสนิค้าเคมีภณัฑ์เพิ่มขึน้ 
 

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้ 6% เนื่องจากเป็นช่วงที่มีรายได้เงิน
ปันผลรับจากเอสซีจี การลงทนุ และผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของธุรกิจบรรจภุณัฑ์ เอสซีจี
มี EBITDA เพิ่มขึน้ 34% จากไตรมาสก่อน จากเงินปันผลรับในบริษัทร่วมของธุรกิจ
เคมีภณัฑ์เพิ่มขึน้ ในขณะที่รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน  
 

ผลการด าเนินงานของปี 2560 เอสซีจีมีก าไรส าหรับปีเท่ากับ 55,041 ล้านบาท ลดลง 
2% จากปีก่อน สาเหตหุลกัจากธุรกิจซิเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้างมีผลการด าเนินงาน
ในประเทศลดลง และมี EBITDA เท่ากับ 102,080 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% จากปีก่อน 
เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ ขณะที่รายได้จากการขายเทา่กบั 450,921 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6% จากปีก่อน จากราคาขายของสนิค้าเคมีภณัฑ์ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 
 

ส าหรับปี 2560 เอสซีจีมีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม เท่ากบั 18,212 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 279 ล้านบาท จากปีก่อน ทัง้นี ้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของ
ธุรกิจเคมีภณัฑ์เทา่กบั 14,826 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 606 ล้านบาท จากปีก่อน ขณะที่สว่น
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นเท่ากับ 3,386 ล้านบาท ลดลง 327 
ล้านบาท จากปีก่อน 
 

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในปี 2560 เท่ากบั 18,396 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,446 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ 42% จากปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 
20 - 50%) เท่ากับ 16,444 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต ่ากว่า 20%) 
เทา่กบั 1,952 ล้านบาท 
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เอสซีจีมีเงนิสดและเงนิสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
64,129 ล้านบาท 
 
 
 
 
 

 
จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 
ในอัตรา 10.5 บาทต่อหุ้น 
โดยท้ังปี 2560 จ่ายเงินปันผล 
รวมท้ังส้ินในอัตรา 19.0 
บาทต่อหุ้น 
 

เอสซีจียงัคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มัน่คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เท่ากบั 64,129 ล้านบาท ในขณะที่สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 
อยู่ที่ 47,252 ล้านบาท แม้วา่ในปี 2560 จะมีรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุ 46,088 ล้านบาท 
ซึง่ต ่ากวา่ที่คาดการณ์ เนื่องจากความลา่ช้าของโครงการเคมีภณัฑ์ในเวียดนาม 
 

เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสทุธิ 73,573 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อย 663 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน ในขณะที่มีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย
เทา่กบั 46 วนั  เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนซึง่อยูท่ี่ 45 วนั 

 

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2560 
ในอตัรา 10.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 52% ของก าไรคร่ึงปีหลงั ก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 20 เมษายน 2561 โดยทัง้ปี 2560 เอสซีจีจะจ่ายเงินปันผลรวมทัง้สิน้ในอตัรา 19.0 
บาทตอ่หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 22,800 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยเงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับคร่ึงปีแรกอตัรา 8.5 บาทตอ่หุ้น และเงินปันผลส าหรับคร่ึงปีหลงัอตัรา 10.5 บาท
ตอ่หุ้น ขณะที่ในปี 2559 เอสซีจีจ่ายเงินปันผลรวมทัง้สิน้ในอตัรา 19.0 บาทตอ่หุ้น 

 

 
 
 
 
 

ตำรำง 1  :  งบกำรเงนิรวมเอสซจีี

(ล้านบาท) ไตรมำส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง
2560 Y-o-Y Q-o-Q 2560 Y-o-Y

รำยได้จำกกำรขำย 113,400 14% 1% 450,921 6%
ก ำไรส ำหรับงวด 12,567 1% 6% 55,041 -2%
EBITDA 26,593 7% 34% 102,080 4%
EBITDA from Operations 20,272 1% 3% 85,636 -2%
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 10.5 1% 6% 45.9 -2%

สรุปกำรจ่ำยเงินปันผล คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง ประจ ำปี ประจ ำปี
2560 2560 2560 2559

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 8.5 10.5 19.0 19.0
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรส ำหรับงวด (%) 33% 52% 41% 41%

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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รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น
6% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ขณะท่ี
ปริมาณขายปูนซีเมนต์ใน
ประเทศลดลง 5% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของส่วนงำนธุรกิจหลัก 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ตลาดปนูซีเมนต์โดยรวมในประเทศไทยหดตวัราว 3% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากภาคเอกชนฟื้นตวัช้ากว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ทัง้ปี 
2560 ตลาดโดยรวมลดลง 5% ในไตรมาสนีเ้อสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มี
ปริมาณขายปนูซีเมนต์ในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัตลาดโดยรวม ทัง้นีร้าคา
ปูนซีเมนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ยงัคงตวัจากไตรมาสก่อน อยู่ในช่วงเดิมที่ 1,650 - 
1,700 บาทต่อตนั เช่นเดียวกับไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ส าหรับปี 2560 ตลาดปูนซีเมนต์
โดยรวมในประเทศไทย (ผู้ผลติทัง้หมด) อยูท่ี่ราว 37.5 ล้านตนั 

ปริมาณการสง่ออกปนูซีเมนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เพิ่มขึน้เล็กน้อย 0.1 ล้านตนั จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยูท่ี่ระดบั 0.8 ล้านตนั โดยมีราคาขายสง่ออกเฉลีย่ FOB อยู่
ที่ระดบั $46 ต่อตนั ลดลง $3 ต่อตนั เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสดัส่วนการขาย (สดัสว่นปริมาณขาย Clinker ซึ่งมีราคาขายต ่าเพิ่มขึน้) 
โดยปริมาณการสง่ออกปนูซีเมนต์ถงุคิดเป็น 35% ของปริมาณการสง่ออกรวม ขณะที่
ไตรมาสก่อนคิดเป็น 31% ของปริมาณการส่งออกรวม  ส าหรับปี 2560 ปริมาณการ
สง่ออกปนูซีเมนต์อยูท่ี่ 4.0 ล้านตนั เมื่อเทียบกบัปี 2559 ซึง่อยูท่ี่ 3.7 ล้านตนั  

ส าหรับสภาวะตลาดที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ก่อสร้างในประเทศไทยยงัคงชะลอตวั โดย
ในไตรมาสที่ 4  ปี 2560 ความต้องการสินค้ากระเบือ้งเซรามิกลดลง 6% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน และความต้องการสินค้าผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง (กระเบือ้งหลงัคา 
ฝ้าเพดาน และผนงั) ลดลง 1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรวมทัง้ปีความ
ต้องการสินค้ากระเบือ้งเซรามิกลดลง 8% ขณะที่ความต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง (กระเบือ้งหลงัคา ฝ้าเพดาน และผนงั) เพิ่มขึน้ 2%     

ปริมาณขายกระเบือ้งเซรามิก (ปูพืน้และบุผนงั) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน  (ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 46 ล้านตารางเมตร ใกล้เคียง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตวัของตลาดกระเบือ้งเซรามิกใน
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ โดยราคาขายเฉลี่ยกระเบือ้งเซรามิกของเอสซีจีใน
ภมูิภาคอาเซียน ลดลง 3% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน    

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายเท่ากับ 
43,372 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการขยายตัวของการ
ด าเนินงานในภมูิภาคอาเซียน  อย่างไรก็ตามผลจากตลาดภาคครัวเรือนในประเทศไทยที่
ยงัคงซบเซา สง่ผลให้ EBITDA เท่ากบั 4,893 ล้านบาท  ลดลง 5% จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน และลดลง 13% จากไตรมาสก่อน  มีก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 1,231 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
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ผลการด าเนินงานยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัง้แต่ในไตรมาสที่  1 ปี 2560 ขณะที่ลดลง 30% จากไตรมาสก่อน จากตลาดสินค้า
ผลติภณัฑ์ก่อสร้างและกระเบือ้งเซรามิกที่ยงัคงชะลอตวั 

ผลการด าเนินงานของปี 2560 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย
เทา่กบั 175,255 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% จากปีก่อน จากการขยายตวัของการด าเนินงาน
ในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ EBITDA เท่ากับ 22,319 ล้านบาท ลดลง 6% จากปีก่อน 
ตามสภาพตลาดในประเทศไทยที่ยงัคงซบเซา ส่งผลให้ก าไรส าหรับงวดเท่ากับ 7,230 
ล้านบาท ลดลง 15% เมื่อเทียบกบัปีก่อนตาม EBITDA ที่ลดลง 

เอสซีจี เคมิคอลส์ 
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ราคาน า้มนัดิบโดยเฉลีย่ปรับตวัสงูขึน้จากไตรมาสก่อน $10 ตอ่
บาร์เรล หรือ 18% มาอยูท่ี่ $62 ต่อบาร์เรล โดยได้รับปัจจยัหนนุจากสถานการณ์ความ
ตงึเครียดทางการเมืองในภมูิภาคตะวนัออกกลาง และการปิดซ่อมบ ารุงฉกุเฉินของท่อ
ขนส่งน า้มนัดิบในสหรัฐฯ และทะเลเหนือ ราคา Naphtha ปรับตวัเพิ่มขึน้เช่นกันจาก
ไตรมาสก่อน $102 ตอ่ตนั หรือ 22% มาอยูท่ี่ $570 ตอ่ตนั ซึง่เป็นผลจากอปุทานที่มีอยู่
อยา่งจ ากดัของ Naphtha ที่สง่ออกมายงัภมูิภาคเอเชีย จากการหยดุการผลติกะทนัหนั
ของแหลง่ก๊าซธรรมชาติและโรงกลัน่น า้มนัดิบในภมูิภาคตะวนัออกกลาง 

ราคาเม็ดพลาสติกโดยรวมปรับตวัสงูขึน้ โดยราคา HDPE ปรับตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาส
ก่อน $88 ต่อตนั หรือ 8% มาอยู่ที่ $1,226 ต่อตนั เนื่องจากอปุทานของสินค้าประเภท
ฟิล์มที่ตงึตวัในประเทศจีน เช่นเดียวกบัราคา PP ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน $45 
ตอ่ตนั หรือ 4% มาอยูท่ี่ $1,195 ตอ่ตนั จากการปิดซอ่มบ ารุงฉกุเฉินของโรงงานผลติใน
ประเทศญ่ีปุ่ น อยา่งไรก็ตามสว่นตา่งราคาเฉลีย่ HDPE-Naphtha ปรับตวัลดลงจากไตร
มาสก่อน 2% หรือ $14 ต่อตัน มาอยู่ที่  $656 ต่อตัน และส่วนต่างราคาเฉลี่ย PP-
Naphtha ปรับตวัลดลงเช่นกนัจากไตรมาสก่อน 8% หรือ $57 ตอ่ตนั มาอยูท่ี่ $625 ต่อ
ตัน เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึน้มากกว่าราคา HDPE และ PP ที่ปรับตัว
เพิ่มขึน้ 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ปริมาณขาย Polyolefin (PE และ PP) อยู่ที่ 447,000 ตนั 
ลดลง 8% หรือ 40,000 ตัน จากไตรมาสก่อน เป็นผลจากอุปสงค์ที่ลดลง จากการที่
ลกูค้าต้องการเก็บสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัต ่าก่อนเข้าสูช่่วงวนัหยดุยาวสิน้ปี และมี
ปริมาณการสง่ออกอยูท่ี่ 257,000 ตนั หรือเทา่กบั 57% ของปริมาณการขายรวม 

ส าหรับตลาด PVC ส่วนต่างราคาตลาด PVC-EDC/C2 ปรับตวัสงูขึน้จากไตรมาสก่อน 
2% มาอยูท่ี่ $436 ตอ่ตนั จากราคา EDC ที่ปรับตวัลดลง ในขณะที่ราคา PVC คงที ่

ปริมาณการขาย PVC ในไตรมาสที ่ 4 ปี 2560 อยู่ที่ 202,000 ตัน ลดลง 19,000 ตัน 
หรือคิดเป็น 9% จากไตรมาสก่อน จากอปุสงค์ที่ลดลงก่อนเข้าสูช่่วงวนัหยุดยาวปลายปี 
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ส าหรับปี 2560 EBITDA 
เพิ่มขึ้น 14% จากปริมาณ
ขายท่ีเพิ่มขึ้นของสายธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ ขณะท่ีก าไร
ส าหรับงวดเพิ่มขึ้น 32% 
 
 
 

และความต้องการสินค้า PVC ในผู้ผลิตปลายน า้ลดลง จากมาตรการระงบัการก่อสร้าง
ในเขตเมืองใหญ่ของประเทศจีนในช่วงฤดหูนาว 

สว่นต่างราคาตลาด BD-Naphtha ลดลงจากไตรมาสก่อน 30% มาอยู่ที่ $522 ต่อตนั 
หลงัได้รับแรงกดดนัจากการปิดซ่อมบ ารุงกระทนัหนัของโรงงานผลิต SBR ในประเทศ
จีน และอุปทานที่ เพิ่มมากขึน้จากยุโรปและสหรัฐฯ ส่วนต่างราคาตลาด MMA-
Naphtha ปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อย 1% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,882 ต่อตัน จาก
อปุทานในสหรัฐฯ และยุโรปที่ยงัคงตึงตวั ในส่วนของธุรกิจ PTA ส่วนต่างราคาตลาด 
PTA และ PX ปรับตวัเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ $93 ตอ่ตนั หรือคิดเป็น 6% จากไตรมาสก่อน เป็น
ผลมาจากอุปทานของ PTA ที่ยังคงตึงตัวจากการเลื่อนการเร่ิมด าเนินการผลิตของ
โรงงานผลติ PTA และการปิดซอ่มบ ารุงฉกุเฉินในประเทศจีน 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย  51,834 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 2% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่น
ใหญ่จากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้เนื่องจากการปิดซ่อมบ ารุงโรงงานของ ROC ในไตรมาส
ที่ 4 ปี 2559 โดย EBITDA เทา่กบั 17,746 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 48% จากไตรมาสก่อน และ
เพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เพิ่มขึน้ ก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 9,620 ล้านบาท ลดลง 1% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก
สว่นแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมลดลง และลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
จากต้นทนุวตัถดุิบที่ปรับตวัสงูขึน้  

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 
206,280 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากปีก่อน เนื่องจากราคาขายของผลติภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ 
ในขณะที่ EBITDA เทา่กบั 64,461 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6% จากปีก่อน เนื่องจากมีเงินปันผลรับ
จากบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ และก าไรส าหรับปีเท่ากบั 42,007 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปีก่อน 
ผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยลดลงจากปีก่อน จากราคา Naphtha ที่เพิ่มขึน้ และเงินบาท
แข็งคา่ ในขณะที่มีก าไรจากการขายเงินลงทนุและสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ราคาเฉลี่ยของเศษกระดาษน าเข้าอยู่ที่ 
$225 ต่อตนั ลดลง $30 ต่อตนั จากไตรมาสก่อน เนื่องจากความลา่ช้าในการต่ออายุ
ใบอนญุาตการน าเข้าเศษกระดาษในประเทศจีน ราคาเฉลีย่ของกระดาษบรรจุภณัฑ์ใน
ภูมิภาคเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ระดับ $550 ต่อตัน เป็นผลมาจากราคาเศษกระดาษปรับตัว
เพิ่มขึน้ แต่เร่ิมลดลงในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ส าหรับปริมาณขายของกระดาษบรรจุ
ภณัฑ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 อยูท่ี่ 641,000 ตนั คงที่จากไตรมาสก่อน จากปริมาณการ
ขายสง่ออกที่เพิ่มขึน้ และเพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการขยายก าลงั
การผลติของ Vina Kraft Paper Co., Ltd. (VKPC) ปริมาณขายในประเทศของกระดาษ
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บรรจุภณัฑ์เท่ากับ 319,000 ตนั ลดลง 6% จากไตรมาสก่อน และลดลง 2% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่ปริมาณความต้องการของตลาดอยู่ในระดบัต ่า 
ส าหรับกลุม่สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์

รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 16,960 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 22% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากราคา
และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้EBITDA ของสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์เท่ากบั 2,655 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 18% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 31% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 
Margin และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีการบริหารจดัการต้นทนุ 

ส าหรับปี 2560 ปริมาณขายกระดาษบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึน้ 8% จากปีก่อน โดยสาเหตุ
หลกัมาจากก าลงัการผลิตใหม่ในประเทศเวียดนาม ทัง้นี ้รายได้จากการขายของสาย
ธุรกิจบรรจภุณัฑ์ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้ 14% จากปีก่อน 

ส าหรับสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ราคาเฉลีย่เยื่อใยสัน้อยูท่ี่ $740 ตอ่ตนั เพิ่มขึน้อยา่ง
ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ผลจากความต้องการในประเทศจีนเพิ่มขึน้ และอุปทานที่มี
อยู่อย่างจ ากัด ด้านราคาเฉลีย่เยื่อใยยาวเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนมาอยูท่ี่ $860 ตอ่ตนั 
เนื่องจากปริมาณเยื่อที่มีจ ากดัและความต้องการจากโรงงานกระดาษเพิ่มขึน้ หลงัจาก
การออกมาตรการควบคุมการน าเข้าเศษกระดาษของประเทศจีน ในส่วนของราคา
กระดาษพิมพ์เขียนในภูมิภาค ปรับตัวสูงขึน้จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $835 ต่อตัน 
ปริมาณขายกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศอยูท่ี่ 74,000 ตนั ลดลงจากไตรมาสก่อน 6% 
และลดลง 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากความต้องการที่อ่อนตวัลง ในกลุม่
ธุรกิจสือ่สาร ปริมาณการสง่ออกในไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้เป็น 37,000 ตนั คิดเป็น 34% ของ
ปริมาณขายรวม  

รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษเท่ากบั 4,479 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% 
จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย EBITDA ของสาย
ธุรกิจเยื่อและกระดาษ  ในไตรมาสที่ 4 เทา่กบั 496 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 57% จากไตรมาส
ก่อน และเพิ่มขึน้ 26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขายที่เพิ่มขึน้ และ
ประสทิธิภาพการผลติที่ดีขึน้  

ส าหรับปี 2560 ปริมาณขายกระดาษพิมพ์เขียนลดลง 8% จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกั
มาจากการหยดุการด าเนินงานของบริษัทกระดาษสหไทย จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้รายได้
จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ลดลง 4% จากปีก่อน 

ในไตรมาสที่  4 เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 21,439 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายและราคาที่เพิ่มขึน้ในสาย
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็น 79% ของรายได้จากการขายทัง้หมด และเพิ่มขึน้  16% 
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จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากก าลงัการผลติใหมใ่นประเทศเวียดนาม โดยมี EBITDA 
เทา่กบั 3,151 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23% จากไตรมาสก่อน และ 30% จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน เนื่องจาก Margin และปริมาณขายเพิ่มขึน้ โดย EBITDA จากสายธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์และธุรกิจเยื่อและกระดาษ คิดเป็นสัดส่วน 83% และ 17% ตามล าดับ ก าไร
ส าหรับงวดเท่ากับ 1,232 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 60% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 97% 
จากช่วงเดียวกนัของปีกอ่น จากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 81,455 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 9% จากปีก่อน และมี EBITDA เท่ากับ 12,431 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% จากปี
ก่อน เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ และการขายสินทรัพย์ของบริษัทกระดาษสหไทย 
จ ากดั (มหาชน) (หากไมร่วมรายการดงักลา่ว EBITDA เทา่กบั 11,613 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
7% จากปีก่อน) โดยมีก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 4,719 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32% จากปีก่อน 
(หากไมร่วมรายการดงักลา่ว ก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 4,189 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18% จาก
ปีก่อน) 
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ตำรำง 2  :  ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ

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

รายได้จากการขาย 2560 Y-o-Y Q-o-Q 2560 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 113,400 14% 1% 450,921 6%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 43,372 6% -2% 175,255 3%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 51,834 21% 2% 206,280 10%
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 21,439 16% 3% 81,455 9%
สว่นงานอ่ืน 20 25% 5% 82 -5%

ไตรมาส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง
EBITDA 2560 Y-o-Y Q-o-Q 2560 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 26,593 7% 34% 102,080 4%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 4,893 -5% -13% 22,319 -6%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 17,746 9% 48% 64,461 6%
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 3,151 30% 23% 12,431 14%
สว่นงานอ่ืน 801 -22% 354% 2,909 10%

ไตรมาส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง
EBITDA from Operations 2560 Y-o-Y Q-o-Q 2560 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 20,272 1% 3% 85,636 -2%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 4,799 -4% -14% 21,888 -6%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 11,657 -1% -2% 49,976 -3%
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 3,151 30% 24% 12,412 14%
สว่นงานอ่ืน 663 -30% 310% 1,400 -29%

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ม.ค.- ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA Margins (%) 2560 2559 2560 2560 2559

งบการเงินรวมเอสซีจี 18% 20% 18% 19% 21%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 11% 12% 13% 12% 14%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 22% 27% 24% 24% 27%
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 15% 13% 12% 15% 15%

ไตรมาส 4 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค. % เปล่ียนแปลง
ก าไรส าหรับงวด 2560 Y-o-Y Q-o-Q 2560 Y-o-Y

งบการเงินรวมเอสซีจี 12,567 1% 6% 55,041 -2%
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 1,231 18% -30% 7,230 -15%
เอสซีจี เคมิคอลส์ 9,620 -3% -1% 42,007 0%
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 1,232 97% 60% 4,719 32%
สว่นงานอ่ืน 578 -36% 258% 1,485 -32%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย
EBITDA Margins หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายได้จากการขาย
ก าไรส าหรับงวด หมายถึง  ก าไรส าหรับงวดสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
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ตำรำง 3  :  ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของเอสซีจี

(ล้านบาท) ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
2560 2560 2559

เงินกู้ระยะสัน้ 19,783 15,148 15,806

ตา่งประเทศ 2,320 2,555 1,358
บาท 17,463 12,593 14,448
% ของเงินกู้ รวม 9% 8% 8%
เงินกู้ระยะยำว 189,380 184,687 178,389
ตา่งประเทศ 2,699 3,067 3,638
บาท 186,681 181,620 174,751
% ของเงินกู้ รวม 91% 92% 92%

เงินกู้รวม 209,163 199,835 194,195

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 64,129 47,819 47,252
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 43,937 27,629 27,709
เงินลงทนุชัว่คราว 12,971 12,486 13,090
เงินลงทนุเผ่ือขาย 7,221 7,704 6,453

หนีสิ้นสุทธิ 145,034 152,016 146,943

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2560 2560 2559

อตัราสว่น EBITDA ตอ่สนิทรัพย์ (%) 18% 17% 18%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.5 1.2 1.3
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.9 0.7 0.7

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 15.0 11.4 13.8

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA (เทา่) 1.4 1.6 1.5

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.5 0.5 0.5

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.9 0.9 0.9

อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 22% 23% 25%

หมายเหต ุ: หนีส้นิสทุธิ =   หนีส้นิ (ที่มีภาระดอกเบีย้) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   ก าไรกอ่นหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

     รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อตัราสว่น EBITDA ตอ่สนิทรัพย์ =   Annualized EBITDA หารสนิทรัพย์รวม

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง =   สนิทรัพย์หมนุเวียนหารหนีส้นิหมนุเวียน

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชัว่คราวและลกูหนีก้ารค้า 

     หารหนีส้นิหมนุเวียน

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ =   EBITDA หารดอกเบีย้จา่ย

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA =   หนีส้นิสทุธิหาร Annualized EBITDA 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้นิสทุธิหารสว่นของผู้ ถือหุ้น

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้นิรวมหารสว่นของผู้ ถือหุ้น

อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น =   Annualized ก าไรส าหรับงวดหารสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย
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ไตรมาสท่ี 4 ปี 2560    
หน้ีสินสุทธิ เท่ากับ  
145,034 ล้านบาท      
ลดลง 1,909 ล้านบาท    
จากส้ินปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายลงทุนและเงนิลงทุน 
ส าหรับปี 2560 เท่ากับ 46,088 
ล้านบาท 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เอสซีจีมีหนีส้ินสทุธิ 145,034 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จ านวน 1,909 
ล้านบาท เมื ่อเทียบกับ EBITDA ในปี 2560 ที่มีจ านวน 102,080 ล้านบาท โดยมี
กระแสเงินสดที่จ่ายไปทัง้หมดเป็นเงิน  82,987 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายจา่ยลงทนุ
และเงินลงทุน 46,088 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจ าปี 2559 และเงินปันผล
ระหว่างกาลปี 2560 จ านวนรวม 22,799 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 7,534 ล้านบาท และ
จ่ายภาษีเงินได้ 6,566 ล้านบาท 
 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA อยูท่ี่ระดบั 1.4 เทา่ ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ซึง่อยูท่ี่ 1.5 เทา่ 
 

ต้นทนุทางการเงินในปี 2560 เทา่กบั 7,112 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัต้นทนุทางการเงินใน
ปี 2559 จ านวน 7,573 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 อยู่ที่ 
3.5% 

รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุในปี 2560 มีมลูคา่การลงทนุเทา่กบั 46,088 ล้านบาท ทัง้นี ้
สดัส่วนการลงทุนเป็นของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 49% เอสซีจี เคมิคอลส์ 
26% เอสซีจี แพคเกจจิง้ 17% และสว่นงานอื่น 8% ทัง้นี ้รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุที่
เกิดขึน้ในปี 2560 ต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากความลา่ช้าของโครงการเคมีภณัฑ์ใน
เวียดนาม อยา่งไรก็ตาม ได้ประมาณการรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุในปี 2561 เป็นเงิน
จ านวน 60,000 ล้านบาท 
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ตำรำง 4  :  รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี

(ล้านบาท) ธันวำคม ธันวำคม กันยำยน
2560 2559 2560

สินทรัพย์รวม 573,412 539,688 562,814

สนิทรัพย์หมนุเวยีน
เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว 56,908 40,799 40,115
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 55,407 51,473 56,978
สนิค้าคงเหลอื 57,650 53,335 55,905

เงินลงทนุระยะยาว 108,468 104,712 110,230
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 248,847 245,183 250,562

หนีสิ้นรวม 271,587 258,070 269,150
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 46,056 48,553 54,448
เงินกู้ รวม 209,163 194,195 199,835

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 301,825 281,618 293,664
สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 261,098 240,023 252,265
สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 40,727 41,595 41,399

  


