บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2560 และสำหรับปี 2560
ภำพรวมธุรกิจ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เอสซีจี
มีกาไรสาหรับงวด เท่ ากับ
12,567 ล้ านบาท และมีกาไร
สาหรับปี 2560 เท่ ากับ
55,041 ล้ านบาท

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เอสซีจีมีกาไรสาหรับงวดเท่ากับ 12,567 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากผลการดาเนินงานของธุรกิ จบรรจุภัณฑ์ ที่ดีขึน้ ขณะที่
ธุรกิ จเคมีภัณฑ์ มีผลการด าเนิ นงานลดลงเล็กน้ อย เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 26,593
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์มีเงินปั นผล
รับจากบริ ษัทร่ วมเพิ่มขึ ้น และผลการดาเนินงานของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีขึ ้น รายได้ จาก
การขายเท่ากับ 113,400 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลัก
จากราคาขายของสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ ้น 6% เนื่องจากเป็ นช่วงที่มีรายได้ เงิน
ปั นผลรับจากเอสซีจี การลงทุน และผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ เอสซีจี
มี EBITDA เพิ่มขึน้ 34% จากไตรมาสก่อน จากเงินปั นผลรับ ในบริ ษั ทร่ วมของธุร กิจ
เคมีภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ ้น ในขณะที่รายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 1% จากไตรมาสก่อน
ผลการดาเนินงานของปี 2560 เอสซีจีมีกาไรสาหรับปี เท่ากับ 55,041 ล้ านบาท ลดลง
2% จากปี ก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างมีผลการดาเนินงาน
ในประเทศลดลง และมี EBITDA เท่ากับ 102,080 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 4% จากปี ก่อน
เนื่องจากเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น ขณะที่รายได้ จากการขายเท่ากับ 450,921
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6% จากปี ก่อน จากราคาขายของสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น

ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วม สาหรับปี 2560
เท่ ากับ 18,212 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้น 279 ล้ านบาท
จากปี ก่ อน

สาหรับปี 2560 เอสซีจีมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เท่ากับ 18,212 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 279 ล้ านบาท จากปี ก่อน ทังนี
้ ้ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมของ
ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เท่ากับ 14,826 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 606 ล้ านบาท จากปี ก่อน ขณะที่สว่ น
แบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจากธุรกิจอื่นเท่ากับ 3,386 ล้ านบาท ลดลง 327
ล้ านบาท จากปี ก่อน
เอสซีจีมีเงินปั นผลรับ ในปี 2560 เท่ากับ 18,396 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ ้น 5,446 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้น 42% จากปี ก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่ วม (เอสซีจีถือหุ้น
20 - 50%) เท่ากับ 16,444 ล้ านบาท และจากบริ ษั ทอื่น (เอสซีจีถือหุ้นต่ากว่า 20%)
เท่ากับ 1,952 ล้ านบาท
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เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้ การบริหาร เท่ ากับ
64,129 ล้ านบาท

เอสซีจียงั คงมีโครงสร้ างทางการเงินที่มนั่ คงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เท่ากับ 64,129 ล้ านบาท ในขณะที่สิ ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2559
อยู่ที่ 47,252 ล้ านบาท แม้ วา่ ในปี 2560 จะมีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 46,088 ล้ านบาท
ซึง่ ต่ากว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากความล่าช้ าของโครงการเคมีภณ
ั ฑ์ในเวียดนาม
เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 73,573 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย 663 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน ในขณะที่มีอัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือต่อยอดขาย
เท่ากับ 46 วัน เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนซึง่ อยูท่ ี่ 45 วัน

จ่ ายเงินปั นผลงวดสุดท้ าย
ในอัตรา 10.5 บาทต่ อหุ้น
โดยทั้งปี 2560 จ่ ายเงินปั นผล
รวมทั้งสิ้นในอัตรา 19.0
บาทต่ อหุ้น

คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานครึ่ งปี หลังของปี 2560
ในอัตรา 10.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น 52% ของกาไรครึ่ งปี หลัง กาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยทังปี
้ 2560 เอสซีจีจะจ่ายเงินปั นผลรวมทังสิ
้ ้นในอัตรา 19.0
บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 22,800 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยเงินปั นผลระหว่างกาล
สาหรับครึ่งปี แรกอัตรา 8.5 บาทต่อหุ้น และเงินปั นผลสาหรับครึ่งปี หลังอัตรา 10.5 บาท
ต่อหุ้น ขณะที่ในปี 2559 เอสซีจีจ่ายเงินปั นผลรวมทังสิ
้ ้นในอัตรา 19.0 บาทต่อหุ้น

ตำรำง 1 : งบกำรเงินรวมเอสซีจี

ไตรมำส 4 % เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
2560
Y-o-Y
Q-o-Q

(ล้ านบาท)

รำยได้ จำกกำรขำย
กำไรสำหรับงวด
EBITDA
EBITDA from Operations
กำไรต่ อหุ้น (บำท)
สรุปกำรจ่ ำยเงินปั นผล
เงินปั นผลจ่ ำยต่ อหุ้น (บำท)
อัตรำกำรจ่ ำยเงินปั นผลต่ อกำไรสำหรับงวด (%)
หมายเหตุ :

ม.ค.- ธ.ค.
2560

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y
6%
-2%
4%
-2%
-2%

113,400
12,567
26,593
20,272
10.5

14%
1%
7%
1%
1%

1%
6%
34%
3%
6%

450,921
55,041
102,080
85,636
45.9

ครึ่งปี แรก
2560

ครึ่งปี หลัง
2560

ประจำปี
2560

ประจำปี
2559

8.5
33%

10.5
52%

19.0
41%

19.0
41%

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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ข้ อมูลสรุ ปของส่ วนงำนธุรกิจหลัก
เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ ำง

รายได้ จากการขายเพิ่มขึ้น
6% เมื่อเทียบกับช่ วง
เดียวกันของปี ก่ อน ขณะที่
ปริมาณขายปูนซีเมนต์ ใน
ประเทศลดลง 5% จากช่ วง
เดียวกันของปี ก่ อน

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ตลาดปูนซีเมนต์โดยรวมในประเทศไทยหดตัวราว 3% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากภาคเอกชนฟื ้นตัวช้ ากว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ ทงปี
ั้
2560 ตลาดโดยรวมลดลง 5% ในไตรมาสนี เ้ อสซี จี ซิ เมนต์ -ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก่ อ สร้ าง มี
ปริ มาณขายปูนซีเมนต์ในประเทศเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดโดยรวม ทังนี
้ ้ราคา
ปูนซีเมนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ยังคงตัวจากไตรมาสก่อน อยู่ในช่วงเดิมที่ 1,650 1,700 บาทต่อตัน เช่นเดียวกับไตรมาสที่ 4 ปี 2559 สาหรับปี 2560 ตลาดปูนซีเมนต์
โดยรวมในประเทศไทย (ผู้ผลิตทังหมด)
้
อยูท่ ี่ราว 37.5 ล้ านตัน
ปริ มาณการส่งออกปูนซีเมนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย 0.1 ล้ านตัน จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ี่ระดับ 0.8 ล้ านตัน โดยมีราคาขายส่งออกเฉลีย่ FOB อยู่
ที่ระดับ $46 ต่อตัน ลดลง $3 ต่อตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการขาย (สัดส่วนปริ มาณขาย Clinker ซึ่งมีราคาขายต่าเพิ่มขึ ้น)
โดยปริ มาณการส่งออกปูนซีเมนต์ถงุ คิดเป็ น 35% ของปริ มาณการส่งออกรวม ขณะที่
ไตรมาสก่อนคิดเป็ น 31% ของปริ มาณการส่งออกรวม สาหรับปี 2560 ปริ มาณการ
ส่งออกปูนซีเมนต์อยูท่ ี่ 4.0 ล้ านตัน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึง่ อยูท่ ี่ 3.7 ล้ านตัน
สาหรับสภาวะตลาดที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างในประเทศไทยยังคงชะลอตัว โดย
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ความต้ องการสินค้ ากระเบื ้องเซรามิกลดลง 6% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน และความต้ องการสินค้ าผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง (กระเบื ้องหลังคา
ฝ้ าเพดาน และผนัง) ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยรวมทังปี
้ ความ
ต้ อ งการสิ น ค้ า กระเบื อ้ งเซรามิ ก ลดลง 8% ขณะที่ ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์
ก่อสร้ าง (กระเบื ้องหลังคา ฝ้าเพดาน และผนัง) เพิ่มขึ ้น 2%
ปริ มาณขายกระเบื ้องเซรามิก (ปูพื ้นและบุผนัง) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์) ในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 46 ล้ านตารางเมตร ใกล้ เคียง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการขยายตัวของตลาดกระเบื ้องเซรามิกใน
ประเทศเวียดนามและฟิ ลิปปิ นส์ โดยราคาขายเฉลี่ยกระเบือ้ งเซรามิกของเอสซีจีใน
ภูมิภาคอาเซียน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง มีรายได้ จากการขายเท่ากับ
43,372 ล้ านบาท เพิ่ มขึ น้ 6% จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน ตามการขยายตัวของการ
ดาเนินงานในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตามผลจากตลาดภาคครัวเรื อนในประเทศไทยที่
ยังคงซบเซา ส่งผลให้ EBITDA เท่ากับ 4,893 ล้ านบาท ลดลง 5% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน และลดลง 13% จากไตรมาสก่อน มีกาไรสาหรับงวดเท่ากับ 1,231 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
18% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากทบทวนอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
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ตัง้ แต่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ขณะที่ ลดลง 30% จากไตรมาสก่ อน จากตลาดสิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างและกระเบื ้องเซรามิกที่ยงั คงชะลอตัว
ผลการดาเนินงานของปี 2560 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง มีรายได้ จากการขาย
เท่ากับ 175,255 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3% จากปี ก่อน จากการขยายตัวของการดาเนินงาน
ในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ EBITDA เท่ากับ 22,319 ล้ านบาท ลดลง 6% จากปี ก่อน
ตามสภาพตลาดในประเทศไทยที่ยงั คงซบเซา ส่งผลให้ กาไรสาหรับงวดเท่ากับ 7,230
ล้ านบาท ลดลง 15% เมื่อเทียบกับปี ก่อนตาม EBITDA ที่ลดลง

เอสซีจี เคมิคอลส์

ผลการดาเนินงานยังอยู่ใน
เกณฑ์ ดี

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ราคาน ้ามันดิบโดยเฉลีย่ ปรับตัวสูงขึ ้นจากไตรมาสก่อน $10 ต่อ
บาร์ เรล หรื อ 18% มาอยูท่ ี่ $62 ต่อบาร์ เรล โดยได้ รับปั จจัยหนุนจากสถานการณ์ ความ
ตึงเครี ยดทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลาง และการปิ ดซ่อมบารุ งฉุกเฉินของท่อ
ขนส่งน ้ามันดิบในสหรัฐฯ และทะเลเหนือ ราคา Naphtha ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเช่นกันจาก
ไตรมาสก่อน $102 ต่อตัน หรื อ 22% มาอยูท่ ี่ $570 ต่อตัน ซึง่ เป็ นผลจากอุปทานที่มีอยู่
อย่างจากัดของ Naphtha ที่สง่ ออกมายังภูมิภาคเอเชีย จากการหยุดการผลิตกะทันหัน
ของแหล่งก๊ าซธรรมชาติและโรงกลัน่ น ้ามันดิบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ราคาเม็ดพลาสติกโดยรวมปรับตัวสูงขึ ้น โดยราคา HDPE ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส
ก่อน $88 ต่อตัน หรื อ 8% มาอยู่ที่ $1,226 ต่อตัน เนื่องจากอุปทานของสินค้ าประเภท
ฟิ ล์มที่ตงึ ตัวในประเทศจีน เช่นเดียวกับราคา PP ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อน $45
ต่อตัน หรื อ 4% มาอยูท่ ี่ $1,195 ต่อตัน จากการปิ ดซ่อมบารุงฉุกเฉินของโรงงานผลิตใน
ประเทศญี่ปนุ่ อย่างไรก็ตามส่วนต่างราคาเฉลีย่ HDPE-Naphtha ปรับตัวลดลงจากไตร
มาสก่ อ น 2% หรื อ $14 ต่ อ ตัน มาอยู่ที่ $656 ต่ อ ตัน และส่ว นต่ า งราคาเฉลี่ ย PPNaphtha ปรับตัวลดลงเช่นกันจากไตรมาสก่อน 8% หรื อ $57 ต่อตัน มาอยูท่ ี่ $625 ต่อ
ตัน เนื่ อ งจากราคาวัต ถุดิ บ ปรั บ ตัวเพิ่ ม ขึน้ มากกว่า ราคา HDPE และ PP ที่ ป รั บ ตัว
เพิ่มขึ ้น
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ปริ ม าณขาย Polyolefin (PE และ PP) อยู่ที่ 447,000 ตัน
ลดลง 8% หรื อ 40,000 ตัน จากไตรมาสก่อน เป็ นผลจากอุปสงค์ ที่ลดลง จากการที่
ลูกค้ าต้ องการเก็บสินค้ าคงคลังให้ อยู่ในระดับต่าก่อนเข้ าสูช่ ่วงวันหยุดยาวสิ ้นปี และมี
ปริ มาณการส่งออกอยูท่ ี่ 257,000 ตัน หรื อเท่ากับ 57% ของปริ มาณการขายรวม
สาหรับตลาด PVC ส่วนต่างราคาตลาด PVC-EDC/C2 ปรับตัวสูงขึ ้นจากไตรมาสก่อน
2% มาอยูท่ ี่ $436 ต่อตัน จากราคา EDC ที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคา PVC คงที่
ปริ มาณการขาย PVC ในไตรมาสที ่ 4 ปี 2560 อยู่ที่ 202,000 ตัน ลดลง 19,000 ตัน
หรื อคิดเป็ น 9% จากไตรมาสก่อน จากอุปสงค์ที่ลดลงก่อนเข้ าสูช่ ่วงวันหยุดยาวปลายปี
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และความต้ องการสินค้ า PVC ในผู้ผลิตปลายน ้าลดลง จากมาตรการระงับการก่อสร้ าง
ในเขตเมืองใหญ่ของประเทศจีนในช่วงฤดูหนาว
ส่วนต่างราคาตลาด BD-Naphtha ลดลงจากไตรมาสก่อน 30% มาอยู่ที่ $522 ต่อตัน
หลังได้ รับแรงกดดันจากการปิ ดซ่อมบารุ งกระทันหันของโรงงานผลิต SBR ในประเทศ
จี น และอุป ทานที่ เพิ่ ม มากขึ น้ จากยุ โรปและสหรั ฐ ฯ ส่ ว นต่ า งราคาตลาด MMANaphtha ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย 1% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,882 ต่อตัน จาก
อุปทานในสหรัฐฯ และยุโรปที่ยงั คงตึงตัว ในส่วนของธุรกิจ PTA ส่วนต่างราคาตลาด
PTA และ PX ปรับตัวเพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ $93 ต่อตัน หรื อคิดเป็ น 6% จากไตรมาสก่อน เป็ น
ผลมาจากอุป ทานของ PTA ที่ยังคงตึงตัวจากการเลื่อนการเริ่ ม ดาเนินการผลิตของ
โรงงานผลิต PTA และการปิ ดซ่อมบารุงฉุกเฉินในประเทศจีน
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เอสซี จี เคมิ ค อลส์ มี รายได้ จ ากการขาย 51,834 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ ้น 2% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วน
ใหญ่จากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการปิ ดซ่อมบารุ งโรงงานของ ROC ในไตรมาส
ที่ 4 ปี 2559 โดย EBITDA เท่ากับ 17,746 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 48% จากไตรมาสก่อน และ
เพิ่มขึ ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากรายได้ เงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วม
เพิ่มขึ ้น กาไรสาหรับงวดเท่ากับ 9,620 ล้ านบาท ลดลง 1% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่ วมลดลง และลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากต้ นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ ้น
ผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี 2560 เอสซี จี เคมิ ค อลส์ มี รายได้ จ ากการขายเท่ า กับ
206,280 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10% จากปี ก่อน เนื่องจากราคาขายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 64,461 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6% จากปี ก่อน เนื่องจากมีเงินปั นผลรับ
จากบริ ษัทร่ วมเพิ่มขึ ้น และกาไรสาหรับปี เท่ากับ 42,007 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับปี ก่อน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยลดลงจากปี ก่อน จากราคา Naphtha ที่เพิ่มขึ ้น และเงินบาท
แข็งค่า ในขณะที่มีกาไรจากการขายเงินลงทุนและส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น

เอสซีจี แพคเกจจิง้

สาหรับปี 2560 EBITDA
เพิ่มขึ้น 14% จากปริมาณ
ขายที่เพิ่มขึ้นของสายธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ ขณะที่กาไร
สาหรั บงวดเพิ่มขึ้น 32%

สายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ราคาเฉลี่ยของเศษกระดาษนาเข้ าอยู่ที่
$225 ต่อตัน ลดลง $30 ต่อตัน จากไตรมาสก่อน เนื่องจากความล่าช้ าในการต่ออายุ
ใบอนุญาตการนาเข้ าเศษกระดาษในประเทศจีน ราคาเฉลีย่ ของกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ใน
ภูมิภาคเพิ่มขึน้ มาอยู่ที่ระดับ $550 ต่อตัน เป็ นผลมาจากราคาเศษกระดาษปรับตัว
เพิ่มขึ ้น แต่เริ่ มลดลงในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 สาหรับปริ มาณขายของกระดาษบรรจุ
ภัณฑ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 อยูท่ ี่ 641,000 ตัน คงที่จากไตรมาสก่อน จากปริ มาณการ
ขายส่งออกที่เพิ่มขึ ้น และเพิ่มขึ ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการขยายกาลัง
การผลิตของ Vina Kraft Paper Co., Ltd. (VKPC) ปริ มาณขายในประเทศของกระดาษ
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บรรจุภณ
ั ฑ์ เท่ากับ 319,000 ตัน ลดลง 6% จากไตรมาสก่อน และลดลง 2% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากเป็ นช่วงที่ปริ มาณความต้ องการของตลาดอยู่ในระดับต่า
สาหรับกลุม่ สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
รายได้ จากการขายของสายธุรกิ จบรรจุภัณ ฑ์ ในไตรมาสนีเ้ ท่ากับ 16,960 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 3% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้น 22% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากราคา
และปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ EBITDA ของสายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์เท่ากับ 2,655 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 18% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้น 31% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จาก
Margin และปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับมีการบริ หารจัดการต้ นทุน
สาหรับปี 2560 ปริ มาณขายกระดาษบรรจุภัณ ฑ์ เพิ่มขึน้ 8% จากปี ก่อน โดยสาเหตุ
หลักมาจากกาลังการผลิตใหม่ในประเทศเวียดนาม ทังนี
้ ้ รายได้ จากการขายของสาย
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 14% จากปี ก่อน
สาหรับสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ราคาเฉลีย่ เยื่อใยสันอยู
้ ท่ ี่ $740 ต่อตัน เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ผลจากความต้ องการในประเทศจีนเพิ่มขึ ้น และอุปทานที่มี
อยู่อย่างจากัด ด้ านราคาเฉลีย่ เยื่อใยยาวเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนมาอยูท่ ี่ $860 ต่อตัน
เนื่องจากปริ มาณเยื่อที่มีจากัดและความต้ องการจากโรงงานกระดาษเพิ่มขึ ้น หลังจาก
การออกมาตรการควบคุมการนาเข้ าเศษกระดาษของประเทศจีน ในส่วนของราคา
กระดาษพิม พ์ เขียนในภูมิภาค ปรั บตัวสูงขึน้ จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $835 ต่อตัน
ปริ มาณขายกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศอยูท่ ี่ 74,000 ตัน ลดลงจากไตรมาสก่อน 6%
และลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากความต้ องการที่อ่อนตัวลง ในกลุม่
ธุรกิจสือ่ สาร ปริ มาณการส่งออกในไตรมาสนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ น 37,000 ตัน คิดเป็ น 34% ของ
ปริ มาณขายรวม
รายได้ จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษเท่ากับ 4,479 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3%
จากไตรมาสก่ อน แต่ลดลง 1% จากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อ น โดย EBITDA ของสาย
ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ในไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 496 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 57% จากไตรมาส
ก่ อ น และเพิ่ ม ขึ น้ 26% จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น จากราคาขายที่ เพิ่ ม ขึ น้ และ
ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ ้น
สาหรับปี 2560 ปริ มาณขายกระดาษพิมพ์เขียนลดลง 8% จากปี ก่อน โดยสาเหตุหลัก
มาจากการหยุดการดาเนินงานของบริ ษัทกระดาษสหไทย จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ รายได้
จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ลดลง 4% จากปี ก่อน
ในไตรมาสที่ 4 เอสซี จี แพคเกจจิ ง้ มี รายได้ จ ากการขาย เท่า กับ 21,439 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 3% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากปริ มาณขายและราคาที่เพิ่มขึ ้นในสาย
ธุรกิ จบรรจุภัณ ฑ์ ซึ่งคิดเป็ น 79% ของรายได้ จากการขายทัง้ หมด และเพิ่มขึน้ 16%
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จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากกาลังการผลิตใหม่ในประเทศเวียดนาม โดยมี EBITDA
เท่ากับ 3,151 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 23% จากไตรมาสก่อน และ 30% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจาก Margin และปริ มาณขายเพิ่มขึ ้น โดย EBITDA จากสายธุรกิจบรรจุ
ภัณ ฑ์ แ ละธุ รกิ จเยื่ อและกระดาษ คิ ด เป็ นสัด ส่วน 83% และ 17% ตามลาดับ กาไร
สาหรับงวดเท่ากับ 1,232 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 60% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้น 97%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
ผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี 2560 มี ร ายได้ จากการขายเท่ า กั บ 81,455 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ ้น 9% จากปี ก่อน และมี EBITDA เท่ากับ 12,431 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 14% จากปี
ก่อน เนื่องจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น และการขายสินทรัพย์ของบริ ษัทกระดาษสหไทย
จากัด (มหาชน) (หากไม่รวมรายการดังกล่าว EBITDA เท่ากับ 11,613 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
7% จากปี ก่อน) โดยมีกาไรสาหรับงวดเท่ากับ 4,719 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 32% จากปี ก่อน
(หากไม่รวมรายการดังกล่าว กาไรสาหรับงวดเท่ากับ 4,189 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18% จาก
ปี ก่อน)
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ตำรำง 2 : ผลกำรดำเนินงำนแยกตำมส่ วนงำนธุรกิจ
(ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย

ไตรมาส 4
2560

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

% เปลี่ยนแปลง
Q-o-Q

ม.ค.- ธ.ค.
2560

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

113,400
43,372
51,834
21,439
20

14%
6%
21%
16%
25%

1%
-2%
2%
3%
5%

450,921
175,255
206,280
81,455
82

6%
3%
10%
9%
-5%

ไตรมาส 4
2560
26,593
4,893
17,746
3,151
801

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

% เปลี่ยนแปลง
Q-o-Q

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

7%
-5%
9%
30%
-22%

34%
-13%
48%
23%
354%

ม.ค.- ธ.ค.
2560
102,080
22,319
64,461
12,431
2,909

ไตรมาส 4
2560
20,272
4,799
11,657
3,151
663

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

% เปลี่ยนแปลง
Q-o-Q

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

1%
-4%
-1%
30%
-30%

3%
-14%
-2%
24%
310%

ม.ค.- ธ.ค.
2560
85,636
21,888
49,976
12,412
1,400

ไตรมาส 4
2560
18%
11%
22%
15%

ไตรมาส 4
2559
20%
12%
27%
13%

ไตรมาส 3
2560
18%
13%
24%
12%

ม.ค.- ธ.ค.
2560
19%
12%
24%
15%

ม.ค.- ธ.ค.
2559
21%
14%
27%
15%

ไตรมาส 4
2560
12,567
1,231
9,620
1,232
578

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

% เปลี่ยนแปลง
Q-o-Q

% เปลี่ยนแปลง
Y-o-Y

1%
18%
-3%
97%
-36%

6%
-30%
-1%
60%
258%

ม.ค.- ธ.ค.
2560
55,041
7,230
42,007
4,719
1,485

งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
ส่วนงานอื่น
EBITDA
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
ส่วนงานอื่น
EBITDA from Operations
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
ส่วนงานอื่น
EBITDA Margins (%)
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
กาไรสาหรับงวด
งบการเงินรวมเอสซีจี
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
ส่วนงานอื่น
หมายเหตุ : EBITDA
EBITDA from Operations
EBITDA Margins
กาไรสาหรับงวด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม
กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
EBITDA from Operations หารรายได้ จากการขาย
กาไรสาหรับงวดส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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4%
-6%
6%
14%
10%

-2%
-6%
-3%
14%
-29%

-2%
-15%
0%
32%
-32%

ตำรำง 3 : ข้ อมูลหนีส้ ินสุทธิของเอสซีจี
ไตรมำส 4
2560

ไตรมำส 3
2560

ไตรมำส 4
2559

เงินกู้ระยะสัน้
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม
เงินกู้ระยะยำว
ต่างประเทศ
บาท
% ของเงินกู้รวม

19,783
2,320
17,463
9%
189,380
2,699
186,681
91%

15,148
2,555
12,593
8%
184,687
3,067
181,620
92%

15,806
1,358
14,448
8%
178,389
3,638
174,751
92%

เงินกู้รวม

209,163

199,835

194,195

เงินสดและเงินสดภำยใต้ กำรบริหำร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนเผื่อขาย

64,129
43,937
12,971
7,221

47,819
27,629
12,486
7,704

47,252
27,709
13,090
6,453

หนีส้ ินสุทธิ

145,034

152,016

146,943

ไตรมาส 4
2560

ไตรมาส 3
2560

ไตรมาส 4
2559

18%
1.5
0.9
15.0
1.4
0.5
0.9
22%

17%
1.2
0.7
11.4
1.6
0.5
0.9
23%

18%
1.3
0.7
13.8
1.5
0.5
0.9
25%

(ล้ านบาท)

อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
หมายเหตุ : หนี ้สินสุทธิ
EBITDA
อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

= หนี ้สิน (ที่มีภาระดอกเบี ้ย) หักเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร
= กาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วม
= Annualized EBITDA หารสินทรัพย์รวม
= สินทรัพย์หมุนเวียนหารหนี ้สินหมุนเวียน
= เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบวกเงินลงทุนชัว่ คราวและลูกหนี ้การค้ า
หารหนี ้สินหมุนเวียน
= EBITDA หารดอกเบี ้ยจ่าย
= หนี ้สินสุทธิหาร Annualized EBITDA
= หนี ้สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น
= หนี ้สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้น
= Annualized กาไรสาหรับงวดหารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เฉลี่ย
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ข้ อมูลทำงกำรเงิน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
หนี้สินสุทธิ เท่ ากับ
145,034 ล้ านบาท
ลดลง 1,909 ล้ านบาท
จากสิ้นปี ก่ อน

เอสซีจีมีหนี ้สินสุทธิ 145,034 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จานวน 1,909
ล้ า นบาท เมื่อ เทีย บกับ EBITDA ในปี 2560 ที่มีจานวน 102,080 ล้ า นบาท โดยมี
กระแสเงินสดที่จ่ายไปทังหมดเป็
้
นเงิน 82,987 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยรายจ่ายลงทุน
และเงินลงทุน 46,088 ล้ านบาท จ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายประจาปี 2559 และเงินปั นผล
ระหว่างกาลปี 2560 จานวนรวม 22,799 ล้ านบาท จ่ายดอกเบี ้ย 7,534 ล้ านบาท และ
จ่ายภาษี เงินได้ 6,566 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA อยูท่ ี่ระดับ 1.4 เท่า ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ซึง่ อยูท่ ี่ 1.5 เท่า
ต้ นทุนทางการเงินในปี 2560 เท่ากับ 7,112 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับต้ นทุนทางการเงินใน
ปี 2559 จานวน 7,573 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2560 อยู่ที่
3.5%

รายจ่ ายลงทุนและเงินลงทุน รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในปี 2560 มีมลู ค่าการลงทุนเท่ากับ 46,088 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
สาหรับปี 2560 เท่ ากับ 46,088 สัดส่วนการลงทุนเป็ นของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง 49% เอสซีจี เคมิคอลส์
26% เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง 17% และส่วนงานอื่น 8% ทังนี
้ ้ รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนที่
ล้ านบาท
เกิดขึ ้นในปี 2560 ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากความล่าช้ าของโครงการเคมีภณ
ั ฑ์ใน
เวียดนาม อย่างไรก็ตาม ได้ ประมาณการรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนในปี 2561 เป็ นเงิน
จานวน 60,000 ล้ านบาท
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ตำรำง 4 : รำยกำรสำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี
(ล้ านบาท)

ธันวำคม
2560

ธันวำคม
2559

กันยำยน
2560

สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
เงินลงทุนระยะยาว
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

573,412

539,688

562,814

56,908
55,407
57,650
108,468
248,847

40,799
51,473
53,335
104,712
245,183

40,115
56,978
55,905
110,230
250,562

หนีส้ ินรวม
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้รวม

271,587
46,056
209,163

258,070
48,553
194,195

269,150
54,448
199,835

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

301,825
261,098
40,727

281,618
240,023
41,595

293,664
252,265
41,399
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