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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

2563 2562
(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8,334,686           4,393,845           
เงินลงทนุระยะสั้น 943,283             565,508             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 16,153,433         15,198,020         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 1,496,268           1,715,782           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 7,211                 4,601                 
สินคา้คงเหลือ 12,492,584         13,276,136         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 876,044             229,431             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 40,303,509         35,383,323         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในตราสารทนุ 8,456                 16,192               
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 6 789,260             770,754             
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 642,402             980,633             
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 192,243             187,400             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3 84,960,546         82,863,567         
ค่าความนิยม 7 16,420,184         17,612,266         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 803,636             814,032             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 916,185             744,955             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 214,477             139,923             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 104,947,389       104,129,722       

รวมสินทรัพย์ 145,250,898       139,513,045       

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

2563 2562
(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8, 9 29,339,444         7,131,509           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 15,280,438         10,058,564         
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8, 9 391,912             2,183,635           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 8 426,041             87,801               
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 8,540,935           33,827,196         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,042,371           604,793             
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 108,664             120,546             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 55,129,805         54,014,044         

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8, 9 21,864,260         16,318,425         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3, 8 972,455             35,337               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 2,144,893           2,873,568           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 10 3,432,045           3,375,357           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 67,753               80,319               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 28,481,406         22,683,006         

รวมหนีสิ้น 83,611,211         76,697,050         

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

2563 2562
(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบยีน 

(หุ้นสามัญจ านวน 4,500 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 4,500,000           4,500,000  

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 
(หุ้นสามัญจ านวน 3,126 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 3,126,000           3,126,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,935,000           1,935,000           
ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว

ทนุส ารองตามกฎหมาย 218,600             218,600             
ทนุส ารองทัว่ไป 3,000                 3,000                 

ยังไม่ได้จัดสรร 42,308,974         41,929,779         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,615,876)         (4,260,330)         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 42,975,698         42,952,049         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 18,663,989         19,863,946         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 61,639,687         62,815,995         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 145,250,898       139,513,045       

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       

งบก ำไรขำดทุนรวม          

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 4 24,267,444         21,126,769         
ตน้ทนุขาย 4 (18,526,502)       (16,747,258)       
ก ำไรขั้นต้น 5,740,942           4,379,511           

รายไดอ่ื้น 190,578             133,667             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 5,931,520           4,513,178           

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (1,310,367)         (1,120,579)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,189,267)         (1,016,672)         
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (172,227)            22,087               
รวมค่ำใช้จ่ำย (2,671,861)         (2,115,164)         

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 3,259,659           2,398,014           

ตน้ทนุทางการเงิน 12 (1,800,813)         (250,190)            
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6 25,851               6,212                 
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 1,484,697           2,154,036           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 227,697             (328,758)            
ก ำไรส ำหรับงวด 1,712,394           1,825,278           

การแบง่ปันก าไร 
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,732,124           1,622,063           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (19,730)              203,215             
1,712,394           1,825,278           

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 14 0.55                   0.52                   

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม          

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

ก ำไรส ำหรับงวด 1,712,394           1,825,278           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,019,527)         (242,668)            

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (46,934)              -                     

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 13,115               -                     

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั (33,819)              -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (1,053,346)         (242,668)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 659,048             1,582,610           

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,354,759           1,416,609           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (695,711)            166,001             
659,048             1,582,610           

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ผลต่างของอตัรา ผลขาดทุนจาก
แลกเปล่ียนจาก การวดัมูลค่า รายการอ่ืนของ  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง การแปลงค่า สินทรัพย์ การเปล่ียนแปลง ของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน ทางการเงิน ท่ีเกิดจากผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 1,563,000      1,935,000    156,300       3,000           40,145,205    (2,083,560)         - (1,278,308)         40,440,637  12,819,094  53,259,731  

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 15 - - - - (1,563,000)     - - - (1,563,000)   (70,507)        (1,633,507)   

รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น - - - - (1,563,000)     - - - (1,563,000)   (70,507)        (1,633,507)   

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม - - - - - - - 222                    222              96                318              

การเปล่ียนแปลงท่ีท าใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม - - - - - - - - - -               -               

รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย - - - - - - - 222                    222              96                318              

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - (1,563,000)     - - 222                    (1,562,778)   (70,411)        (1,633,189)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

ก าไรหรือขาดทุน - - - - 1,622,063      - - - 1,622,063    203,215       1,825,278    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -                 (205,454)            - - (205,454)      (37,214)        (242,668)      

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - - 1,622,063      (205,454)            - - 1,416,609    166,001       1,582,610    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 1,563,000      1,935,000    156,300       3,000           40,204,268    (2,289,014)         - (1,278,086)         40,294,468  12,914,683  53,209,152  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว 

(พันบาท)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ผลต่างของอตัรา ผลขาดทุนจาก
แลกเปล่ียนจาก การวดัมูลค่า รายการอ่ืนของ  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง การแปลงค่า สินทรัพย์ การเปล่ียนแปลง ของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน ทางการเงิน ท่ีเกิดจากผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว 

(พันบาท)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 3,126,000      1,935,000    218,600       3,000           41,929,779    (2,897,896)         - (1,362,434)         42,952,049  19,863,946  62,815,995  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - (10,477)          - (7,713)            - (18,190)        (2,432)          (20,622)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 3,126,000      1,935,000    218,600       3,000           41,919,302    (2,897,896)         (7,713)            (1,362,434)         42,933,859  19,861,514  62,795,373  

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 15 - - - - (1,312,920)     - - - (1,312,920)   (501,814)         (1,814,734)

รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น - - - - (1,312,920)     - - - (1,312,920)   (501,814)      (1,814,734)   

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม - - - - - - - - - - -

การเปล่ียนแปลงท่ีท าใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม - - - - - - - - - - -

รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย - - - - - - - - - - -

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - (1,312,920)     - - - (1,312,920)   (501,814)      (1,814,734)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

ก าไรหรือขาดทุน - - - - 1,732,124      - - - 1,732,124    (19,730)        1,712,394    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - (29,532)          (347,833)            - - (377,365)      (675,981)      (1,053,346)   

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - - 1,702,592      (347,833)            - - 1,354,759    (695,711)      659,048       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 3,126,000      1,935,000    218,600       3,000           42,308,974    (3,245,729)         (7,713)            (1,362,434)         42,975,698  18,663,989  61,639,687  

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
9



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรส าหรับงวด 1,712,394        1,825,278        

รำยกำรปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (227,697)         328,758           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,766,806        1,370,790        
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 5 6,271              21,265             
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ (99,510)           9,429              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 77,698             56,739             
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 12 1,224,538        (8,201)             
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 6 (25,851)           (6,212)             
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (524)                (17,419)           
ดอกเบ้ียรับ (32,386)           (19,144)           
ดอกเบ้ียจ่าย 427,332           246,029           
อ่ืนๆ 263,324           8,575              
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 5,092,395        3,815,887        

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (951,013)         (1,018,063)      
สินคา้คงเหลือ  846,151           (94,658)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (77,691)           (545,469)         
สินทรัพย์ด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ (182,553)         (1,658,190)      

(พันบาท)

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 158,631           (537,486)         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (92,832)           (68,112)           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (24,905)           (1,721)             
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 40,894             (607,319)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 4,950,736        1,550,378        

จ่ายภาษีเงินได้ (332,278)         (47,860)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,618,458        1,502,518        

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทนุ

เงินลงทนุระยะสั้น (364,446)         744,512           
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9,603              50,026             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,482,853)      (875,146)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (28,430)           (18,694)           
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  45,364             
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,948)             113,198           
รับดอกเบ้ีย 31,784             23,454             
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,837,290)      82,714             

(พันบาท)

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 4 2,638,376        -                  

เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อช ำระ) เงินกู้ยมื

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 21,891,075      (404,110)         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (25,281,053)    (200,367)         
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8,850,142        74,733             
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,418,419)      (57,675)           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (181,812)         (10,512)           
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ (140,067)         (597,931)         

จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ (459,503)         (250,336)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงิน 2,038,806        (848,267)         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 3,819,974        736,965           

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 120,867           (26,972)           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 4,393,845        2,095,349        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 8,334,686        2,805,342        

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติมรำยกำรทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 1,398,890        427,683           
เงินลงทนุคา้งจ่าย 692,464           181,783           
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,312,920        1,563,000        

(พันบาท)

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

13 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
6  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7  ค่าความนิยม 
8  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

9  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
10  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
11  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
12  ตน้ทุนทางการเงิน 

13  ภาษีเงินได ้
14  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
15  เงินปันผล 
16  เคร่ืองมือทางการเงิน 

17  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
18  เร่ืองอ่ืนๆ 
   
   

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  
 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 
บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจผลิตกระดาษส าหรับบรรจุภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์เยือ่และกระดาษพิมพเ์ขียน 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
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นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบติัใน 
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563  
มาถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัที่ 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษัทไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดท า 
งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นต่อ 
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 
(ข) สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชี  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทัได้
ถือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณ
และแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ ่มเติมทางบญัชีเพื ่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ขอ้สมมติท่ีส าคญั และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการท่ีรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
มีดงัน้ี 
 

หมายเหตุ 5, 6 และ 7 การวัด มูลค่ า ท่ี ค าดว่ าจะได้ รับคื นของสินท รัพ ย์แต่ ละรายการ  
และหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 

หมายเหตุ 10 การวัดมูลค่ าของประมาณการหน้ี สินไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์เก่ียวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุ 17 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน 
ท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  
จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดความไม่แน่นอน 
ในการประมาณการ กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรับรายการท่ีเก่ียวข้องกับงบการเงินรวมระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ในเร่ือง
ดงัตอ่ไปน้ี 
 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ขอ้มูลผล
ขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์
ในอนาคต (Forward-looking information) เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา 
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(ข) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษัทเลือกวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วย  
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
(ง) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม  

 
งบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 น้ี ได้รวมบัญชีของ 
บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 
1. บริษทัยอ่ยในสายธุรกิจบรรจุภณัฑค์รบวงจร 
2. บริษทัยอ่ยในสายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 
 
รายการท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลแลว้ 
 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  
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(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และ
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิกการ 
จดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไป
ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใชแ้ทนนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด หรือเม่ืออนุพนัธ์
ดงักล่าวถูกน ามาใช ้

 
การจัดประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัส าหรับ
รายการลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุนระยะสั้ น อนุพนัธ์ และเงินลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตามการจดัประเภท 
ของเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษทัสามารถเลือกประเภทการวดัมูลค่าของเงินลงทุนแต่ละรายการ 
โดยพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนในแต่ละคร้ัง 

 
(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ         
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 
(3) การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน  

 
TFRS 9 ให้วิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสิน
ทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได ้
ก็ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
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กลุ่มบริษทัจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้หรือเป็นอนุพนัธ์ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
และการจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั 

 
(4) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 
TFRS 9 ให้แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เดิมไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้น
ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของความเสี่ยงที่ท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ ตาม TFRS 9 กลุ่มบริษทัตอ้งระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง  
ที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั และตอ้งน าขอ้มูล  
เชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง 
 
ทั้งน้ี TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกันความเส่ียงส าหรับรายการท่ีเขา้เง่ือนไข ซ่ึง 
ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าว 
 

(5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ 
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้ งน้ี  การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติ 
กับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิ ธีราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกด้วย 
วิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

 

 
ก าไรสะสมยงั
ไม่ไดจ้ดัสรร  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำน  42,151  (4,260)  19,864 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก       
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน   2    (8)  - 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  (12)  -       (2) 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  42,141  (4,268)  19,862 

 
(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 

 
ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ได้
ก าหนดให้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึง
ยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
ไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้ตามท่ี 
TFRS 16 ระบไุว ้
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัได้ประเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,556 ลา้นบาท แสดงภายใตท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในขณะท่ีค่าเช่า 
จ่ายล่วงหน้าลดลงประมาณ 275 ล้านบาท ท่ี ดิน  อาคารและอุปกรณ์ลดลง 1,667 ล้านบาท สินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 181 ล้านบาท ก าไรสะสมลดลง 2 ล้านบาท และลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
สัญญาเช่าดังกล่าวจะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และ  
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ทั้ งน้ีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  ณ 31 ธันวาคม 2562  
เม่ือคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มและได้ยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น 
และสินทรัพย์อ้างอิงท่ีมีมูลค่าต ่า เม่ือรวมกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทจึงรับรู้หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นจ านวน 1,435 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม 
ร้อยละ 1.81 ถึง 5.00 และ 12.12 ต่อปี 

 
4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั  

 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 ความสัมพนัธ์ของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั 

 
             นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

 
 

 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

     2563  2562 

  (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้     3,111  4,232 
ค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ     70,122  70,765 
ดอกเบ้ียจ่าย      160,828  213,008 
ค่าใชจ่้าย      215,199  238,208 
 

       
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการขายสินคา้     92,581  227,805 
รายไดเ้งินปันผล     4,750  2,375 
ซ้ือ     69,742  64,596 
        
บริษัทอื่น        
รายไดจ้ากการขายสินคา้     941,557  1,018,175 
ซ้ือ     1,593,403  1,878,156 
ค่าใชจ่้าย     696,993  659,427 
 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
ลูกหนีก้ารค้า 
 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 1,582  1,712 
บริษทัร่วม 49,947  46,481 
บริษทัอ่ืน 364,118  332,803 
รวม 415,647  380,996 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่       52,394  59,658 
บริษทัร่วม   43,434  52,515 
บริษทัอ่ืน     6,726  17,054 
รวม       102,554  129,227 

 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัอ่ืน 7,211  4,601 
    

 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,601  127,152 
เพิ่มขึ้น 20,161  7,772 
ลดลง (17,551)  (123,659) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 7,211  11,265 

    
ระยะยาว    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  92,738 
ลดลง       -  (92,738) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม   -  - 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ ลูกหนีร้ะยะยาวและเงินมัดจ าแสดงภายใต้ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 246,001  256,585 
บริษทัร่วม 131,429  111,428 
รวม 377,430  368,013 

 

เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 26,044  23,638 
บริษทัอ่ืน 1,007,837  997,229 
รวม 1,033,881  1,020,867 
 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 1,434,227  127,888 
บริษทัร่วม 5,208  5,471 
บริษทัอ่ืน 2,758,525  78,604 
รวม 4,197,960  211,963 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc. (“UPPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาจ าหน่าย
หุ้นออกใหม่อย่างมีเง่ือนไขกับ Rengo Co., Ltd (“Rengo”) และต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 Rengo ได้โอนเงิน 
ค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้าเป็นจ านวน 4,103 ล้านเปโซ หรือเทียบเท่า 2,638 ล้านบาท โดยทาง UPPC ก าลงัอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและรออนุมติัจากหน่วยงานราชการ เม่ือด าเนินการแลว้เสร็จจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัมี
สัดส่วนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากร้อยละ 99.7 เป็นร้อยละ 74.7 โดย UPPC ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 8,528,184  33,756,240 
บริษทัอ่ืน 12,751  70,956 
รวม 8,540,935  33,827,196 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
ดงัน้ี 
 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,827,196  23,415,700 
เพิ่มขึ้น     2,113,418      2,612,519 
ลดลง (27,399,679)    (2,813,157)  
ณ วันที่ 31 มีนำคม 8,540,935  23,215,062 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 
 

     2563  2562 

  (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม        
ผลประโยชน์ระยะสั้น     23,857  27,010 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     2,126  3,233 
รวม     25,983  30,243 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน  
 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2563  2562 
   (พันบาท) 
ลูกหนี้การค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 415,647  380,996 
กิจการอ่ืน  14,370,055  13,406,949 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า       (178,953)  (156,835) 
สุทธ ิ  14,191,102  13,250,114 

  14,606,749  13,631,110 
 

ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 102,554  129,227 
กิจการอ่ืน  1,444,130  1,437,683 
  1,546,684  1,566,910 

รวม  16,153,433  15,198,020 

 
     2563  2562 
  (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     6,271  21,265 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (446)  (483) 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้การค้า  
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ   415,345  365,699 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 225  5,013 

1 - 3 เดือน 71  10,274 
3 - 12 เดือน 6  10 

รวม  415,647  380,996 
    

กิจกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 12,953,188  11,774,041 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 1,026,595  1,114,622 

1 - 3 เดือน 187,692  329,675 
3 - 12 เดือน 55,896  44,188 
มากกวา่ 12 เดือน 146,684  144,423 

 14,370,055  13,406,949 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (178,953)  (156,835) 
สุทธ ิ 14,191,102  13,250,114 

รวม 14,606,749  13,631,110 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 30 - 90 วนั  
 
 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซ่ึงบันทึกโดย 
วิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  770,754  729,740 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (2,595)  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย 

768,159 
25,851 

 729,740 
6,212 

รายไดเ้งินปันผล (4,750)  (2,375) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 789,260  733,577 

    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   770,754 

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 สัดส่วนการถือหุน้         
 โดยตรง / ออ้ม  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  รายไดเ้งินปันผล 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 มี.ค. 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทร่วม                    
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ ากดั 49  49  500,000  500,000  245,000  245,000  431,559  430,231  -  - 
บริษทัสยามนิปปอน อินดสัเตรียล  

เปเปอร์ จ ากดั 31.31 
 

31.31 
 

1,100,000 
  

1,100,000 
  
   495,000 

  
   495,000 

 
288,059 

  
268,307 

 
-  - 

บริษทัสหกรีนฟอเรสท ์จ ากดั 17.40  17.40  190,000  190,000  47,500  47,500  69,642  72,216  4,750  2,375 
P&S Holdings Corporation 40  40  262,588  262,588  105,121  105,121  -  -  -  - 
รวม     2,052,588  2,052,588  892,621  892,621  789,260  770,754  4,750  2,375 

                    
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ค่ำควำมนิยม 
   

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   17,612,266 
ปรับปรุงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้   (307,443) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (884,639) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563   16,420,184 

  

โดยในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้มีการเจรจาปรับปรุงเง่ือนไขเก่ียวกับมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
ทั้ งหมดของ Fajar ท าให้เงินลงทุนค้างจ่ายลดลง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 307 ล้านบาท ส่งผลให้ 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 307 ล้านบาท ซ่ึงการปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับปรุง 
การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการซ้ือธุรกิจท่ีก าหนดให้กลุ่มบริษัทมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลา 
ท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีข้อมูลใหม่ท่ีได้รับเพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริง 
ท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

ทั้งน้ีในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายคืนเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม 
ท่ีขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่มบริษทั เน่ืองจากบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดแลว้ 

 

8 กำรเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
 

 

  

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้ืมระยะสั้น  
เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  

หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า  รวม 

   (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   40,958,705  18,502,060  123,138  59,583,903 
ผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี   -               -  1,435,044  1,435,044 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563   40,958,705  18,502,060  1,558,182  61,018,947 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจาก 
    การจดัหาเงิน   

 
(3,389,978)  3,431,723  (181,812)  (140,067) 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ 
    อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   311,652  

 
261,356  6,900  579,908 

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด   -  61,033  15,226  76,259 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563   37,880,379  22,256,172  1,398,496  61,535,047 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 

หมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    

   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 29,339,444  7,131,509 
รวม 29,339,444  7,131,509 
    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  2,037,784 
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 391,912  145,851 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 391,912  2,183,635 

 29,731,356  9,315,144 
    

ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  3,405,857 
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 21,864,260  12,912,568 
 21,864,260  16,318,425 
  

 

 

รวม 51,595,616  25,633,569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
บาทไทย 37,803,951  14,462,270 
เหรียญสหรัฐ 8,726,481  7,677,933 
รูเปียห์อินโดนีเซีย 2,798,587  2,051,454 
ดองเวียดนาม 1,236,237  899,652 
เปโซฟิลิปปินส์ 
ริงกิตมาเลเซีย 

628,211 
402,149 

 115,947 
426,313 

รวม 51,595,616  25,633,569 
 

เงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ียยกเวน้หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ 
ณ 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี  29,731,356  9,315,144 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 20,048,514  15,597,075 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 1,815,746  721,350 
รวม 51,595,616  25,633,569 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย
ร้อยละ 1.00 ถึง 9.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 1.28 ถึง 9.75 ต่อปี) 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 2.36 ถึง 
10.90 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 2.40  ถึง 12.11 ต่อปี)  
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2536 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทั ไดช้ าระคืนเงินกูท่ี้มีการน า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ไปเป็นหลกัประกนัทั้งจ านวนครบถว้นแลว้ ซ่ึงปัจจุบนัไดป้ลดภาระจ านองสินทรัพยบ์างส่วน ยกเวน้ท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการปลดภาระจ านองกบัสถาบนัการเงิน 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะยาวซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 3,038 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2562: 15,125 ล้านบาท) 

 
10  ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 3,302,637  3,248,040 
เงินบ าเหน็จ 46,753  46,027 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 94,137  92,437 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 3,443,527  3,386,504 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 11,125  10,552 

รวม 3,454,652  3,397,056 
หัก สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (22,607)  (21,699) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธ ิ 3,432,045  3,375,357 

 
 
 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม    
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,386,504  1,928,199 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 51,294  34,599 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 25,657  20,072 
 76,951  54,671 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 46,132  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (41,908)  (3,011) 
 4,224  (3,011) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

   
ผลประโยชน์จ่าย 
 

(24,152)  (4,124) 
 
 

    
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนำคม 3,443,527  1,975,735 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 ขอ้สมมติในการประมาณการณ์ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็น
สาระส าคญัไปจากงบการเงินรวมประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน 
 
สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีส ามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
ครบวงจร 

ผลิตและจ าหน่ายกระดาษบรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ ง 
บรรจุภณัฑ์จากเยื่อและกระดาษ และบรรจุภณัฑ์พอลิเมอร์ (บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตวั
และบรรจุภณัฑแ์บบคงรูป) 

  สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ผลิตและจ าหน่ายเยื่อจากยูคาลิปตัส เยื่อเคมีละลายได้ กระดาษพิมพ์เขียน และ  
ภาชนะบรรจุอาหาร 

  ส่วนงานอ่ืน กิจการลงทุน 
 
ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ ใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA  
 
ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนธุรกิจ 
 

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 34,803,233      29,893,363      6,102,727        5,881,566        34,107,785      34,339,430      (34,710,236)    (34,731,036)    40,303,509      35,383,323      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -             -             357,701           340,523           431,559           430,231           -             -             789,260           770,754           
เงินลงทุนและเงินให้กูย้มืระยะยาว 815,414           823,150           -             477             34,447,438      34,447,438      (35,254,396)    (35,254,396)    8,456               16,669             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 65,673,151      63,651,687      19,519,271      18,739,416      324,028           213,341           (555,904)         259,123           84,960,546      82,863,567      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 17,904,866      19,324,145      1,046,370        982,059           496,658           430,603           (258,767)         (258,075)         19,189,127      20,478,732      
รวมสินทรัพย์ 119,196,664    113,692,345    27,026,069      25,944,041      69,807,468      69,861,043      (70,779,303)    (69,984,384)    145,250,898    139,513,045    

เงินกูย้มืระยะสั้น 39,784,170      41,463,749      2,109,484        1,961,047        29,314,204      33,907,033      (32,509,526)    (34,101,688)    38,698,332      43,230,141      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 15,291,977      9,418,073        1,794,983        1,728,494        1,557,826        266,581           (2,213,313)      (629,245)         16,431,473      10,783,903      
เงินกูย้มืระยะยาว 7,275,280        3,987,801        1,276,210        365,961      15,092,645 12,000,000 (807,420)    -             22,836,715      16,353,762      
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 4,616,793        5,318,259        716,668           704,891           311,230           306,094           -             -                  5,644,691        6,329,244        
รวมหน้ีสิน 66,968,220      60,187,882      5,897,345        4,760,393        46,275,905      46,479,708      (35,530,259)    (34,730,933)    83,611,211      76,697,050      
ส่วนของผูถื้อหุ้น 52,228,444      53,504,463      21,128,724      21,183,648      23,531,563      23,381,335      (35,249,044)    (35,253,451)    61,639,687      62,815,995      
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 119,196,664    113,692,345    27,026,069      25,944,041      69,807,468      69,861,043      (70,779,303)    (69,984,384)    145,250,898    139,513,045    

ตดัรายการบญัชี รวม

(พันบาท)

ครบวงจร
สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ สายธุรกิจเยือ่และ

กระดาษ ส่วนงานอ่ืน

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

37 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทนุ
รายไดจ้ากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก 20,137,481  16,183,829  4,129,963    4,942,940    -               -               -               -               24,267,444  21,126,769  
   ระหว่างส่วนงาน 86,484         95,803         410,168       405,916       -               -               (496,652)      (501,719)      -               -               
รวมรายไดจ้ากการขาย 20,223,965  16,279,632  4,540,131    5,348,856    -               -               (496,652)      (501,719)      24,267,444  21,126,769  
ตน้ทุนขาย (15,029,924) (12,661,715) (4,058,090)   (4,664,440)   -               -               561,512       578,897       (18,526,502) (16,747,258) 
ก าไรขั้นตน้ 5,194,041    3,617,917    482,041       684,416       -               -               64,860         77,178         5,740,942    4,379,511    
รายไดอ่ื้น 225,735       194,011       60,929         50,323         2,196,697    902,477       (2,292,783)   (991,057)      190,578       155,754       
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 5,419,776    3,811,928    542,970       734,739       2,196,697    902,477       (2,227,923)   (913,879)      5,931,520    4,535,265    
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (2,200,861)   (1,669,393)   (511,551)      (502,854)      (448,003)      (357,425)      488,554       392,421       (2,671,861)   (2,137,251)   
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,218,915    2,142,535    31,419         231,885       1,748,694    545,052       (1,739,369)   (521,458)      3,259,659    2,398,014    
ตน้ทุนทางการเงิน (1,750,308)   (185,377)      (32,880)        (13,554)        (286,771)      (213,055)      269,146       161,796       (1,800,813)   (250,190)      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,468,607    1,957,158    (1,461)          218,331       1,461,923    331,997       (1,470,223)   (359,662)      1,458,846    2,147,824    
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 231,270       (314,144)      (2,390)          (21,506)        (101)             7,678           (1,082)          (786)             227,697       (328,758)      
ก าไร (ขาดทุน) หลงัภาษีเงินได้ 1,699,877    1,643,014    (3,851)          196,825       1,461,822    339,675       (1,471,305)   (360,448)      1,686,543    1,819,066    
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย -               -               24,524         2,549           1,327           3,663           -               -               25,851         6,212           
ก ำไรส ำหรับงวด 1,699,877    1,643,014    20,673         199,374       1,463,149    343,338       (1,471,305)   (360,448)      1,712,394    1,825,278    

(พันบาท)

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ สายธุรกิจเยือ่และ
ครบวงจร กระดาษ ส่วนงานอ่ืน ตดัรายการบญัชี รวม

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,799,404  1,571,868  22,078      200,506     1,463,149  343,338  (1,552,507)  (493,649)     1,732,124  1,622,063  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (99,527)     71,146      (1,405)       (1,132)       -       -     81,202        133,201       (19,730)     203,215     

1,699,877  1,643,014  20,673      199,374     1,463,149  343,338  (1,471,305)  (360,448)     1,712,394  1,825,278  

ดอกเบ้ียรับ 32,083      22,348      507           632           260,108     161,754  (260,312) (161,797) 32,386      22,937      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,318,760  976,086     437,038    385,683     19,054      10,137    (8,047)         (2,235)         1,766,805  1,369,671  

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืน
- ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือ (10,547)     4,971        (88,963)     1,425        - - - - (99,510)     6,396        

(พันบาท)

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ สายธุรกิจเยือ่และ
ครบวงจร กระดาษ ส่วนงานอ่ืน ตดัรายการบญัชี รวม

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.

 
 
รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ครบวงจร มาจากผลิตภณัฑ์ประเภทกระดาษบรรจุภณัฑ์ร้อยละ 61 บรรจุภณัฑ์จากเยือ่และกระดาษร้อยละ 31 และบรรจุภณัฑ์พอลิเมอร์
ร้อยละ 8 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัได้ขยายการลงทุนและด าเนินกิจการในต่างประเทศ โดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับการจ าแนกส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดจ้ากการขายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญั โดยรายไดจ้าก
การขายตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายไดจ้ากการขาย  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 1 ม.ค. - 31 มี.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ไทย 12,899,927  13,529,664  55,865,652  55,042,618 
เวียดนาม 2,610,256  2,606,787  7,212,403  6,618,906 
อินโดนีเซีย 3,577,633  469,317  34,170,290  36,821,744 
ฟิลิปปินส์ 819,461  977,039  3,818,297  1,899,849 
ประเทศอ่ืนๆ 4,360,167  3,543,962  1,309,967  1,094,148 
รวม 24,267,444  21,126,769  102,376,609  101,477,265 
 

ลูกค้ารายใหญ่  
 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 
 

12 ต้นทุนทำงกำรเงิน  
 

 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินกูส้กุลต่างประเทศ 
ดอกเบ้ียเงินกูส้กุลเงินบาท 
ดอกเบ้ียเงินกูส้กุลต่างประเทศ 

1,318,514 
297,566 
128,928 

  (6,119) 
226,095 
19,934 

อ่ืนๆ 55,805  10,280 
รวม 1,800,813          250,190 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภำษีเงินได้  
  
 ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ให้ลดอตัราภาษีเงินได้

นิติบุคคลจากอตัราร้อยละ 25 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2563 และ 2564 และอตัราร้อยละ 20 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2565 เป็นต้นไป อัตราภาษีเงินได้ใหม่ได้ถูกน าไปใช้ในการวดัมูลค่าสินทรัพย์และ 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 31 มีนาคม 2563 แลว้ และกลุ่มบริษทัไดมี้การปรับผลกระทบ
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ ท าใหค้่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวมลดลงจ านวน 354 ลา้นบาท 

 
14 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ค านวณจากก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ 
ผูถื้อหุ้นสามญับริษทัใหญ่ และจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด ซ่ึงปรับปรุง
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีน ามาใช้ใน 
การค านวณก าไรต่อหุน้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ไดถู้กปรับปรุงเสมือนว่าการเปล่ียนแปลง
โดยการออกหุน้ปันผลนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวดของงวดบญัชีดงักล่าว โดยแสดงการค านวณดงัน้ี  

 
 2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม    
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญับริษทัใหญ่ 1,732,124  1,622,063 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้    
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,126,000  156,300 
ผลกระทบจากการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ -  1,406,700 
ผลกระทบจากการจ่ายหุน้สามญัปันผล -  1,563,000 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 
   ณ วันที่ 31 มีนำคม 3,126,000  3,126,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.55  0.52 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 

จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลประจ าปี 2562 24 มีนาคม 2563 23 เมษายน 2563                0.42  1,313 
      

ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 2561 26 มีนาคม 2562 25 เมษายน 2562               10.00  1,563 
เงินปันผลระหวา่งกาล 25 พฤศจิกายน 2562 6 ธนัวาคม 2562     1.11111111  1,737 
รวม     11.11111111  3,300 

 
16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล 
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่า 
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  

 มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   -  -  8,334,686  8,334,686         
เงินฝากสถาบนัการเงิน   -  -      943,283        943,283         
ลูกหน้ีการคา้   -  -  14,606,749  14,606,749         
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  7,211  7,211         
เงินลงทุนในตราสารทุน   -  8,456  -  8,456  -  -  8,456  8,456 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์   124,641  -  -  124,641  -  124,641  -  124,641 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน   124,641  8,456  23,891,929  24,025,026         

                  

                  

 
 

                 

          
 

        



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

43 
 

  มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  

 มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
   (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน                  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 
   จากสถาบนัการเงิน 

   
- 

  
- 

  
51,595,616 

  
51,595,616 

        

เจา้หน้ีการคา้   -  -  7,308,795  7,308,795         
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  8,540,935  8,540,935         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า   -  -  1,398,496  1,398,496         
หน้ีสินอนุพนัธ์         51,458           -              -           51,458           -       51,458           -       51,458 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน   51,458  -  68,843,842  68,895,300         



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทอยู่ในระดับท่ีต่างกันของล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ใน 
การประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

 
• ระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ ส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ระดบั 2 :  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะท้อน
ผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาตาม
ความเหมาะสม 

 
 ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทั 

ท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา 
ณ เวลาปัจจุบนั มากขึ้น 

 
 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความต้องการของตลาด  

โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้อย่างเป็นนัยส าคญั เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
ท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงด้วยปัจจัยอ่ืนท่ีอาจเก่ียวข้อง เน่ืองจากตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมี 
 

(ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 3,832 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2562: 4,571 ล้านบาท) 

 
(ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกับการซ้ือสินคา้และวตัถุดิบเป็นเงินประมาณ 1,087  ล้านบาท (31 ธันวาคม 

2562: 648 ล้านบาท) 
 

(ค) ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการเป็นเงินประมาณ 54  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 1,614 ล้านบาท) 
 

(ง) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนังสือค ้าประกนักลุ่มบริษทัให้แก่หน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จ านวน 88 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 85 ล้านบาท) 

 
(จ) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศซ่ึงวงเงิน 

ท่ีกลุ่มบริษทัค ้าประกนัมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 231 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 264 ล้านบาท) 
 

(ฉ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศเพื่อจดัส่งและขนถ่ายช้ินไมส้ับทางเรือ บริษทัย่อย 
มีภาระผูกพนัในการขายและส่งมอบช้ินไมส้ับในปริมาณประมาณ 48,000 ตนัแห้ง ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 
12 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2577 

 
(ช) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในประเทศเพื่อส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลไปยงัจุดส่งมอบ บริษทัย่อย

มีภาระผูกพนัในการขายและส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตนั ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 
25 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2580 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18  เร่ืองอ่ืนๆ 
  

(ก) เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 214 (10/2562) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) 
(“SCGP”) และอนุมัติการน าหุ้นสามัญของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของ SCGP 
ภายหลงัการเพิ่มทุน  

 
เม่ือวันท่ี  17 ธันวาคม 2562 SCGP ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ ร่าง 
หนังสือช้ีชวน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดย SCGP จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
จ านวนไม่เกิน 1,374,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
(ข) เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 218 (2/2563) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอ 

ซ้ื อ หุ้ นส ามัญ ในสั ด ส่ วนข้างม ากของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“SOVI”) ซ่ึ ง เป็ น
บริษัทผู ้ผลิตชั้นน าในด้านบรรจุภัณฑ์ปลายน ้ า จากเยื่อและกระดาษ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
นครโฮจิมินห์ โดยลงทุนผ่านบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (“TCG”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีถือหุ้น 
โดยบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) และ Rengo Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 70:30 ตามล าดับ 
โดยกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการเสนอซ้ือหุน้ 

 
   

 




