
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวม 
และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การซ้ือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ขอ้ 4 (ก) และ ขอ้ 5 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 

กลุ่มบริษทัด าเนินการเขา้ซ้ือกิจการในต่างประเทศเพื่อ
ขยายก าลงัการผลิตและฐานลูกคา้ในภูมิภาค รวมถึงเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี การ
บญัชีส าหรับการซ้ือธุรกิจเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั
มีความซบัซอ้น ใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการ
ระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มา
และหน้ีสินที่รับมาจากการซ้ือธุรกิจ เปรียบเทียบกบั
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ผูข้าย โดยผลแตกต่างจะถูกรับรู้
เป็นค่าความนิยม ในการประเมินมูลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทั
ได้มีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองที่ส าคญั
ในการตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของขา้พเจ้าให้ความส าคัญกับ
การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติส าคญัท่ีใช้
ในการสนับสนุนการประเ มินมูลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย
อา้งอิงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบั
ธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีเข้าซ้ือท่ีข้าพเจ้ามี 
และขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงการ
สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการ
ซ้ือธุรกิจ การเขา้อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และการอ่าน
รายงานการประชุมของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท า
ความเข้าใจข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคัญ รวมถึง
ลกัษณะของรายการที่เกี่ยวขอ้งกับการบญัชีของการ
ซ้ือธุรกิจ ข้าพเจ้าปรึกษาผู ้เช่ียวชาญด้านการประเมิน
มูลค่าของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
แบบจ าลองและวิธีการวดัมูลค่า ขา้พเจ้าประเมินความ
เหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ผู ้ขายของผู ้บริหารและ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการซ้ือและจ่ายเงิน ตลอดจน
ทดสอบความถูกต้องของการค านวณค่าความนิยม 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเป็นอิสระและความรู้
ความสามารถของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ขอ้ 4 (ฌ) และ ขอ้ 13 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 

ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจทั้งจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกกิจการท าให้ผูบ้ริหารให้ความส าคญักับการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่ไดม้าจากการ
ซ้ือธุรกิจโดยเฉพาะจากธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมซ่ึงเกิดจากการ
ซ้ือธุรกิจเป็นประจ าทุกปีหรือหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 
ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของ
ผูบ้ริหารในการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจ 
พร้อมกับอตัราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว ้อตัราคิดลด
ท่ีใช้ส าหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ
ในการตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของขา้พเจ้าให้ความส าคญักับ
การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติส าคญัท่ีใช้
ในการสนบัสนุนการประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่า 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าความนิยม
ของผูบ้ริหาร ความสมเหตุสมผลและทดสอบขอ้สมมติท่ี
ส าคญัท่ีสนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ได้ รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่ า ปัจ จุบัน  รวมถึง
แบบจ าลองการวดัมูลค่าและอตัราคิดลดท่ีผูบ้ริหารใช้ 
โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อม การ
ด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ี
ได้รับระหว่างการตรวจสอบ ข้าพเจ้าทดสอบความ
ถูกต้องของการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและ
การด้อยค่า อีกทั้งยงัมีการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของประมาณการผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบการ
ประมาณการในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ขอ้ 4 (ซ) และ ขอ้ 11 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินขอ้บ่งช้ีซ่ึงน าไปสู่การทดสอบการ
ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั โดย
เนน้ไปท่ีธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้
การทดสอบการด้อยค่าของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ได้รับการพิจารณาเป็นความเส่ียงท่ีส าคัญ 
เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจท่ีส าคัญของ
ผู ้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อบ่งช้ีในการด้อยค่า
หรือไม่ และการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึง
ดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึงประมาณการและขอ้สมมติท่ี
เ ก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเ ก่ียวกับการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตพร้อมกับอัตรา
การเติบโตท่ีคาดการณ์ไว ้อตัราคิดลดท่ีใชส้ าหรับแต่ละ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ดงันั้น ขา้พเจา้จึงเห็น
วา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้า ให้ความสนใจ
เ ก่ียวกับความสมเหตุสมผลของข้อบ่งช้ี ท่ีแสดงว่า
สินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่าและการทดสอบขอ้สมมติท่ี
ส าคญัท่ีสนบัสนุนการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองการวดัมูลค่า
ของผูบ้ริหาร ความสมเหตุสมผลของขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า
โ ด ย อ้ า ง อิ ง ถึ ง ภ า วก า ร ณ์ ข อ งตล า ด ใน ปั จ จุ บัน 
สภาพแวดล้อมการด า เ นินง าน  ความ รู้ เ ก่ี ย วกับ
อุตสาหกรรม และข้อ มูล อ่ืน ท่ีได้ รับระหว่างการ
ตรวจสอบ 
 
ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยเปรียบเทียบข้อสมมติหลักกับ
แหล่งข้อมูลทั้ งภายในและภายนอก รวมถึงทดสอบ
แบบจ าลองการวดัมูลค่า อตัราคิดลดและการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวเพื่ อพิจารณาผลกระทบจา กความ
เปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารใช้ โดย
อ้างอิงถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา การวิ เคราะห์
แนวโนม้ และทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณมูลค่า
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและการด้อยค่า อีกทั้ งย ังมีการ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการผลการ
ด าเนินงานโดยเปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกับ
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามในระหว่างปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และมีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้

และหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้น มูลค่ายุติธรรมท่ี

รับรู้เป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่า
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบว่า
มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวม 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่ อให้สามารถจดัท า
งบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง
ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้

เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี

ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร

ดงักล่าว 
 
 
 
 

(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8179 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 31,255,702          4,393,845            

เงินลงทุนระยะสนั 1,629,897            565,508               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6, 31 16,334,040          15,198,020          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 806,887               1,715,782            

เงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                      4,601                  

สินคา้คงเหลือ 8 12,760,100          13,276,136          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 132,291               229,431               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 62,918,917          35,383,323          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารทุน 6,152                  16,192                 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 822,620               770,754               

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 603,334               980,633               

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10 144,183               187,400               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11, 12 87,271,287          82,863,567          

ค่าความนิยม 13 18,623,670          17,612,266          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 13 812,571               814,032               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 971,601               744,955               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 254,545               139,923               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 109,509,963        104,129,722        

รวมสินทรัพย์ 172,428,880        139,513,045        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

(พันบาท)

หนสิีนหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 16 15,080,050          7,131,509            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 6, 17 10,365,118          10,058,564          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 16,302,161          2,183,635            

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 426,936               87,801                 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                      33,827,196          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 887,582 604,793               

หนีสินหมุนเวียนอืน 174,838 120,546               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 43,236,685          54,014,044          

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 12,051,646          16,318,425          

หนีสินตามสญัญาเช่า 16 1,066,814            35,337                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 2,403,658            2,873,568            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18 3,598,083            3,375,357            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 231,212               80,319                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 19,351,413          22,683,006          

รวมหนีสิน 62,588,098          76,697,050          

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

ทุนจดทะเบียน 

- หุ้นสามญั 4,500,000            4,500,000            

ทุนทีออกและชาํระแล้ว 

- หุ้นสามญั 4,292,920            3,126,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 20 40,860,245          1,935,000            

กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 337,700               218,600               

ทุนสาํรองทวัไป 3,000                  3,000                  

ยังไม่ได้จัดสรร 46,836,323          41,929,779          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20 (3,592,371)          (4,260,330)          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 88,737,817          42,952,049          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 21,102,965          19,863,946          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 109,840,782        62,815,995          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 172,428,880        139,513,045        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนรวม

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 6 92,785,968          89,069,867          

ตน้ทุนขาย 6 (73,332,592)        (71,651,345)        

กาํไรขันต้น 19,453,376          17,418,522          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                      250,086               

รายไดอื้น 6 602,365               713,740               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 20,055,741          18,382,348          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 6, 23 (5,148,777)          (4,800,607)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6, 24 (4,991,736)          (4,425,364)          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 25 -                      (527,368)             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน (222,208)             -                      

รวมค่าใช้จ่าย (10,362,721)        (9,753,339)          

กาํไรจากการดาํเนินงาน 9,693,020            8,629,009            

ตน้ทุนทางการเงิน 26 (1,451,881)          (1,741,429)          

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 66,384                 52,728                 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 8,307,523            6,940,308            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (1,001,605)          (1,049,048)          

กาํไรสําหรับปี 7,305,918            5,891,260            

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 6,457,475            5,268,511            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 848,443               622,749               

7,305,918            5,891,260            

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 29 1.95                    1.69                    

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรสําหรับปี 7,305,918            5,891,260            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (408,129)             (1,146,562)          

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 18 (159,063)             (200,672)             

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 (4,184)                 118                     

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 34,478                 38,683                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (128,769)             (161,871)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (536,898)             (1,308,433)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 6,769,020            4,582,827            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 6,110,723            4,332,205            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 658,297               250,622               

6,769,020            4,582,827            

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเอสซีจ ีแพคเกจจงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของอตัรา รายการอืนของ

แลกเปลียน การเปลียนแปลง  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า ทีเกิดจาก ของผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 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   

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุ้นปันผล 19, 30 1,563,000     -                -                -                (1,563,000)    -                    -                    -                -                -                

เงินปันผล 30 -                -                -                -                (1,736,667)    -                    -                    (1,736,667)    (230,850)       (1,967,517)    

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 1,563,000     -                -                -                (3,299,667)    -                    -                    (1,736,667)    (230,850)       (1,967,517)    

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม -                -                -                -                -                -                    (84,126)             (84,126)         95,267          11,141          

การเปลียนแปลงทีทาํให้ไดม้าหรือสูญเสียการควบคุม 5 -                -                -                -                -                -                    -                    -                6,929,813     6,929,813     

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -                -                -                -                -                    (84,126)             (84,126)         7,025,080     6,940,954     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,563,000     -                -                -                (3,299,667)    -                    (84,126)             (1,820,793)    6,794,230     4,973,437     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรหรือขาดทุน -                -                -                -                5,268,511     -                    -                    5,268,511     622,749        5,891,260     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                -                -                -                (121,970)       (814,336)           -                    (936,306)       (372,127)       (1,308,433)    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                -                -                5,146,541     (814,336)           -                    4,332,205     250,622        4,582,827     

โอนไปทุนสาํรองตามกฎหมาย -                -                62,300          -                (62,300)         -                    -                    -                -                -                

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 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   

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

 (พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเอสซีจ ีแพคเกจจงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลขาดทุน รายการอืน

ของอตัรา จากการวดั ของการ

แลกเปลียน มูลค่ายตุิธรรม เปลียนแปลง  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงินลงทุน ทีเกิดจาก ของผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงิน ในตราสารทุน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน 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   

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 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   

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

การเพมิหุ้นสามญั 19 1,166,920   38,925,245 -              -              -              -                -                -                40,092,165 -              40,092,165   

เงินปันผล 30 -              -              -              -              (1,312,920)  -                -                -                (1,312,920)  (666,535)         (1,979,455)

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 1,166,920   38,925,245 -              -              (1,312,920)  -                -                -                38,779,245 (666,535)     38,112,710   

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม 5 -              -              -              -              -              -                -                913,990        913,990      1,171,632   2,085,622     

การเปลียนแปลงทีทาํให้ไดม้าหรือสูญเสียการควบคุม 5 -              -              -              -              -              -                -                -                -              78,057        78,057          

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -              -              -              -              -              -                -                913,990        913,990      1,249,689   2,163,679     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,166,920   38,925,245 -              -              (1,312,920)  -                -                913,990        39,693,235 583,154      40,276,389   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรหรือขาดทุน -              -              -              -              6,457,475   -                -                -                6,457,475   848,443      7,305,918     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -              -              -              -              (108,434)     (238,318)       -                -                (346,752)     (190,146)     (536,898)       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -              -              -              -              6,349,041   (238,318)       -                -                6,110,723   658,297      6,769,020     

โอนไปทุนสาํรองตามกฎหมาย -              -              119,100      -              (119,100)     -                -                -                -              -              -                

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม  2563 4,292,920   40,860,245 337,700      3,000          46,836,323 (3,136,214)    (7,713)           (448,444)       88,737,817 21,102,965 109,840,782 

กาํไรสะสม

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 7,305,918            5,891,260            

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,001,605            1,049,048            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,183,177            5,990,773            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) (6,245)                 32,264                 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (34,590)               93,441                 

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 352,135               832,147               

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียน 350,106               (164,169)             

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (66,384)               (52,728)               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                      36,623                 

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,511                  (277,002)             

ดอกเบียรับ (217,369)             (114,132)             

ดอกเบียจ่าย 1,386,550            1,650,495            

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

ในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน 17,258,414          14,968,020          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (646,040)             2,421,719            

สินคา้คงเหลือ  724,890               2,199,320            

สินทรัพยอื์น (252,725)             57,185                 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน) - สุทธิ (173,875)             4,678,224            

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

หนสิีนดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 227,803               (1,984,926)          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (280,786)             (139,040)             

หนีสินอืน 185,729               65,816                 

หนสิีนดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ 132,746               (2,058,150)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 17,217,285          17,588,094          

จ่ายภาษีเงินได้ (1,488,611)          (1,573,937)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 15,728,674          16,014,157          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 5 (2,707,501)          (24,022,251)        

เงินลงทุนระยะสนั (480,705)             (715,963)             

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,627                 520,723               

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,568,057)          (7,914,253)          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (157,596)             (87,290)               

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4,523                  206,894               

รับเงินปันผล 7,739                  11,832                 

รับดอกเบีย 206,540               110,056               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (10,672,430)        (31,890,252)        

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 19 40,092,165          -                      

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 5 2,557,172            193,777               

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 5 (547,469)             (192,187)             

เงนิสดรับจาก (จ่ายเพอืชําระ) เงนิกู้ยมื

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 7,734,053            36,317                 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) (33,825,986)        10,415,065          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,327,851          13,136,727          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,652,253)          (1,576,976)          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (490,137)             (65,136)               

เงนิกู้ยืมเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ (16,906,472)        21,945,997          

จ่ายเงนิปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (1,312,920)          (1,736,667)          

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (666,535)             (221,294)             

รวมจ่ายเงนิปันผล (1,979,455)          (1,957,961)          

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ (1,426,178)          (1,732,722)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 21,789,763          18,256,904          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน - สุทธิ 26,846,007          2,380,809            

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียน

ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,850                 (82,313)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 4,393,845            2,095,349            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินปี 31,255,702          4,393,845            

ข้อมลูงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 705,650               978,808               

เงินลงทุนคา้งจ่ายจากการซือธุรกิจ 572,618               961,368               

หุน้ปันผล -                      1,563,000            

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  สินคา้คงเหลือ 
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
12  สัญญาเช่า 
13  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
14  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 
15  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
18  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
19  ทุนเรือนหุน้ 
20  ส ารองและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
21  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
22  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
23  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
24  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
26  ตน้ทุนทางการเงิน 
27  ภาษีเงินได ้



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
28  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
29  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
30  เงินปันผล 
31  เคร่ืองมือทางการเงิน 
32  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
33  การบริหารจดัการส่วนทุน 
34  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35  การจดัประเภทรายการใหม่ 
36  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมน้ี 

งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการดา้นบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น
สองสายธุรกิจหลกั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร และ (2) สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นสาระส าคญัท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี 
 2563  2562 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
จดทะเบียนในประเทศไทย    
บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี เอค็เซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี โซลูชัน่ จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ ากดั 100  100 
บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 98.20  98.20 
บริษทัวีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 80  80 
บริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จ ากดั 75  75 
บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 70  70 
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ากดั 70  70 
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ากดั 70  70 
บริษทัไดน่า แพคส์ จ ากดั * 70  70 
บริษทัโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จ ากดั 70  70 
บริษทัดี อิน แพค จ ากดั * 70  70 
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 2563  2562 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน)  69.58  69.58 
บริษทัฟินิคซ ยทิูลิต้ีส์ จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัสยามฟอเรสทรี จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทักระดาษสหไทย จ ากดั (มหาชน) ** 69.55  69.55 
บริษทัทีซี เฟลก็ซิเบ้ิลแพคเกจจ้ิง จ ากดั 52.50  52.50 
บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 52.38  37.80 
บริษทัเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ ากดั 51  51 
บริษทัตะวนันาบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 50.40  50.40 
บริษทัคอนิเมก จ ากดั 38.25  38.25 
    

จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์    
United Pulp and Paper Co., Inc. 74.77  99.70 
    

จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม    
Vina Kraft Paper Co., Ltd. 70  70 
New Asia Industries Co., Ltd. 70  70 
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  70  70 
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. 70  70 
Packamex (Vietnam) Co., Ltd. 70  70 
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company 65.88  - 
Tin Thanh Packing Joint Stock Company 52.49  47.24 
    

จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์    
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. 100  100 
TCG Rengo (S) Limited ** 70  70 
TCG Solutions Pte. Ltd. 70  - 
    

จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย    
PT Indocorr Packaging Cikarang 70  70 
PT Indoris Printingdo 69.97  69.97 
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 2563  2562 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
PT Primacorr Mandiri 67.90  67.90 
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 55.24  55.24 
PT Dayasa Aria Prima 55.24  55.24 

    จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย    
Interpress Printers Sendirian Berhad 68.30  68.30 

    

*   อยู่ระหว่างการช าระบญัชี เน่ืองจากโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ ากัด เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 และ          
ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 

** อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน และสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปี 2562 อยา่งมีสาระส าคญั ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 

ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น 2 บริษทั คือ บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 
และ Tin Thanh Packing Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม ในขณะท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นใน United Pulp and 
Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ลดลงเน่ืองจากการเขา้ท าสัญญาจ าหน่ายหุ้นออกใหม่อย่างมีเง่ือนไขกับ 
Rengo Co., Ltd. ประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ี ในเดือนธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุน้สัดส่วนร้อยละ 94.11 ใน 
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศเวียดนาม และ
น าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง
ประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 
เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

(ข) สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(ค) การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

(1) การใชดุ้ลยพินิจ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

หมายเหตุ 4 (ญ) 
และ 12 

สัญญาเช่า 
− การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
− การพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุัญญาเช่าหรือไม่ 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลให้มีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
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หมายเหตุ 4 (ญ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หมายเหตุ 5 การซ้ือบริษทัย่อย ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ (รวมส่ิงตอบแทนท่ี

คาดวา่จะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  
หมายเหตุ 11 
และ 13 

การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน  

หมายเหตุ 14 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุ 18 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกั
ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุ 31 − การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช้ 
− การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้เก่ียวกบั
ขอ้สมมติที่ส าคญัที่ใชใ้นการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted-
average loss rate)  

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใชข้อ้มูล
ผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) เก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีย ังมีความไม่
แน่นอนมาพิจารณา 

(ข) การวัดมูลค่ายติุธรรม 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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(ค) การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดรั้บการลดค่าเช่า และ
ปรับลดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งตามสัดส่วน
ของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างในก าไรหรือขาดทุน 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยาม
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ 
รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชี
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ฎ) และขอ้ 4 (บ) ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  

TFRS 9 จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
(FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีที่จะถือ
จนครบก าหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทั่วไปตามท่ีก าหนดโดย
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใช้แทน
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด 
หรือเม่ืออนุพนัธ์ดงักล่าวถูกน ามาใช ้
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การจัดประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั
ส าหรับรายการลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุนระยะสั้น อนุพนัธ์ และเงินลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตามการ
จดัประเภทของเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษทัสามารถเลือกประเภทการวดัมูลค่าของเงินลงทุน
แต่ละรายการโดยพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนในแต่ละคร้ัง 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงซ่ึงการน า TFRS 9 มาใชไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

(3) การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน 

TFRS 9 ให้วิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 
หน้ีสินทางการเงินจะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนไดก็้ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้หรือเป็นอนุพนัธ์ดว้ยวิธีราคาทุน
ตัดจ าหน่าย และการจัดประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

(4) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

TFRS 9 ใหแ้นวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้น
ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมการ
ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ ตาม TFRS 9 กลุ่มบริษทัต้องระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชีป้องกันความเส่ียง
ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั และตอ้งน าขอ้มูล
เชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง 

ทั้งน้ี TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับรายการท่ีเขา้เง่ือนไข 
ซ่ึง ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าว 
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(5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 ใหวิ้ธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี 
และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณใน
การประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าว
จะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายุ ติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็น
คร้ังแรกด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน  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 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ได้
ก าหนดให้ใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุวา่เป็นสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
และไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชว้ิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้
ตามท่ี TFRS 16 ระบุไว ้

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 3,556 ลา้นบาท ในขณะท่ีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินลดลง 1,667 ลา้นบาท 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ลดลง 456 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลง 2 ลา้นบาท ส่งผลใหห้น้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 
1,435 ลา้นบาท และลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทั
จะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ทั้งน้ี ภาระผกูพนั
ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มและ
ไดย้กเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า กลุ่มบริษทัจึงรับรู้
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 1,435 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มร้อยละ 1.81 ถึง 5.00 และ 12.12 ต่อปี 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) 
ถูกโอนมาท่ีกลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

วนัท่ีซ้ือกิจการ คือ วนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีผูซ้ื้อ
ถืออยู่ในผูถู้กซ้ือ ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
ท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์เดียวกนัเสมือนว่าไดข้ายเงินลงทุนดังกล่าว
ออกไป 
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ซ่ึงรวมถึงการรับรู้
จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้เป็นก าไรในงวดทนัที 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ รวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระให้แก่
เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งน้ี ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น
เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน 
มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลา
ในการวดัมูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดร้ับเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที่มีอยู่ 
ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้น
ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การสูญเสียการควบคุม 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียใน
บริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมในนโยบายดงักล่าว 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพล
อยา่งมีนยัส าคญั 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็น
ผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในผูไ้ดรั้บการลงทุนนั้น 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดขึ้น  
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด
ในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 

(ค) ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญา 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหักขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 

(ง) สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 

สินคา้ส าเร็จรูป − ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตจริง) 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย − ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 
สินคา้ระหวา่งผลิต − ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน 
วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุ  
   ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ 

 
− ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 

ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการ
ตน้ทุนการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้  
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(จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก
ท่ีมูลค่าท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงต้องมีไวเ้พื่อขาย
ในทนัทีในสภาพปัจจุบนั และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจะหยุดบนัทึกค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียก็จะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

(ฉ) สินทรัพย์ชีวภาพ 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการ
จ าหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพย์
ท่ีถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ
ทั้งสองอย่าง ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติของธุรกิจ หรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือ
ใชใ้นการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
อยูใ่นสภาพพร้อมใหป้ระโยชน์ และรวมตน้ทุนการกูย้มืของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5, 20 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

การจัดประเภทไปยงัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์่อไป 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหา
สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือ
ท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใชป้ระโยชน์ท่ีต่างกนั 
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทน
จะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้น
เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน    5 - 33 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง    5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์    3 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน    3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ    5 - 10 ปี 
พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล ตามก าลงัการผลิตจริงในแต่ละเดือน 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของ
ค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของ
ค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส ารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบส าหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
กวา่เดิม รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก็้ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันา
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันา
เสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได ้รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพย์
รวมถึงต้นทุนส าหรับวตัถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตามประสงค ์และตน้ทุนการกูย้ืมสามารถน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของ
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รายจ่ายในการพฒันาท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวม
เป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้นภายใน
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย ์

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์จากสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์นั้นพร้อมท่ีจะให้
ประโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
  วิธีคิดค่าตดัจ าหน่าย 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์และอ่ืนๆ 3 - 10  ปี วิธีเส้นตรง 
ค่าลิขสิทธ์ิทางเทคโนโลย ี 15  ปี วิธีเส้นตรง 
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5  ปี ตามขอ้ตกลงของสัญญา 

กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการพฒันา 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินวา่สัญญานั้นใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 

ในฐานะผู้เช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า รวมถึงสัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์
ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัอาจปฏิบติัตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบบัน้ีซ่ึงอาจไม่แยก
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุง
เม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวนเงิน
ท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและ
ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
จนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยที์่เช่าให้กบั
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใช้สิทธิใน
การซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ท่ีเช่าซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ี
คาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายหากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
ในขณะท่ีค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัปริมาณการใชจ้ะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 

กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอก
หลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการ
จ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ
เลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หาก
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์
ท่ีเช่านั้นๆ จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่าหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยู่ใน
แต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าเช่าทั้งส้ินตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย (ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมแก่
กิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินลงทุนในตราสารหน้ี) รวมถึงเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 

− ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

− ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์
สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตราสารหน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า 
ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุน
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุด
ตามสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนด
ช าระมากกว่า 30 วัน มีการเปล่ียนแปลงของอันดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยส าคัญ มีการ
ด าเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนัยส าคญั หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการจ่ายช าระ
ภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 

− ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน
การไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ 

− สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือ
แบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่ม
ตอ้งมีการจดักลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระ
และอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้น
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 

การตัดจ าหน่าย 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเมื่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์
เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายซ่ึงไดบ้นัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ
มีความชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุนถึงแมว้่าจะยงัไม่มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ผลขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 

การกลับรายการด้อยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้น
ในภายหลงัและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ
ยงัไม่พร้อมใชง้านจะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพยป์ระมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
ค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลับรายการด้อยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามี
ขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบญัชีภายหลงัหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่ามาก่อน 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุน 
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(ฑ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้
เม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้จากลูกคา้
ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนใน
รอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงจดัท าโดย
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ
ในก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริการในอดีต หรือผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก
การท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ผลประโยชน์ดงักล่าวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
จ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าวประมาณการหน้ีสินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้
เพื่อให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียง
ท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

45 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได ้ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ
ในจ านวนท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง กลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตได้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยท่ีสุด การเลือก
เทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของ
การท ารายการ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของ
การท ารายการ เคร่ืองมือทางการเงินจะถูกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์
ท่ีเหมาะสม 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได)้ 
ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั 
การวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูล
ท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดขึ้น 

(ต) รายได้ 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
และส่วนลดตามปริมาณ 
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การขายสินค้าและบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนัยส าคญัของรายได้ท่ีรับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ท่ีรับรู้จะ
ปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการแล้วตามขั้นความส าเร็จของรายการ 

ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั 
หากสินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละ
ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือ มีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 
ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 

กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

สิทธิท่ีมอบให้กับลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิม 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วน
ให้กบัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความ
น่าจะเป็นน้อยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าวหรือสิทธิในการเลือกหมดอายุ ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลก
คะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 

รายไดค้่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
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(ถ) ดอกเบี้ย 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงคือ
อตัราท่ีใช้คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือ
ทางการเงินของ 

− มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
− ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะน ามาใช้กับมูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของ
สินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใช้
อตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า  หาก
สินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

(ท) ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย
ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกับการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิให้พนักงานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑ์ส าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบ
ร่วมกนั พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปี
ท่ีท างาน หรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีแผนการออก
จากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
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(ธ) ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก
ผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจาก
ลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ 
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากการประเมิน 
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี
ต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้อง
พิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุง
การกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมี
จ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

(น) เงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทั
ในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเกิดจากการแปลงค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีรวมถึง
รายการบญัชีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงด้วยมูลค่า
ยติุธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
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หน่วยงานต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการส าหรับรายการซ้ือท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด ส าหรับรายการซ้ือท่ีเกิดในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียง
กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่าง
จากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท าให้สูญเสียการควบคุม 
ความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้น
ตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทั
จ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล้ ผลก าไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
จนกวา่มีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป 
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(บ) เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

(บ.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็น
คู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท า
รายการ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวดั
มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน (นอกเหนือจากลูกหน้ี
การคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) 
จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการ
ออกตราสาร 

(บ.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

− ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
− ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้  
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ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

− ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเพื่อ
ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

− ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน
ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุน หรือเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึง
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนัยส าคญั
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินโดยพิจารณานโยบายและวตัถุประสงค์ของการ
ลงทุน ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่ 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี “เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก “ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัจ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน 
(เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท าให้
ไม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง 

− เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
− เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
− เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

   สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย 
ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

   เงินลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณ
โดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี ก าไรและขาดทุน
สะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรือขาดทุน 

   เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้
ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ก าไร
และขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดังกล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (บ.6) ส าหรับหน้ีสินทางการเงินท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง) 

(บ.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการ
ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษัทเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

หนีสิ้นทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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(บ.4) การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระ
ดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

(บ.5) อนุพันธ์ 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

(บ.6) การป้องกันความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงเพื่อการป้องกันความเส่ียงในฐานะเปิด
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย อนุพนัธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลกัและมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหาก 
หากสัญญาหลกัท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินและเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมถึงผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่เพียงบางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

อนุพันธ์ 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดใ้ช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว ผลก าไรหรือขาดทุนจากการท า
ประกนัความเส่ียงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีเดียวกนักบังวดท่ีเกิดผลแตกต่างจากอตัราดอกเบ้ียและ
อตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีท าประกนัความเส่ียงไว ้
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(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ี
เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

5 กำรซ้ือธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

ปี 2563 

(ก) การซ้ือธุรกิจ 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 94.11 ใน Bien Hoa Packaging Joint Stock 
Company (“SOVI”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ประเทศเวียดนาม และเป็นหน่ึงในผูน้ า
ด้านบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษ โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พนัล้านดอง หรือ
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2,669 ลา้นบาท 

การได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมใน SOVI จะช่วยขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้อุปโภค
บริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มสัดส่วนการบูรณาการในแนวตั้งกบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินสุทธิท่ีได้มา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
ดงันั้น สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ SOVI จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการประเมินอาจมีการปรับปรุงเม่ือรายงานของผูป้ระเมินแลว้เสร็จ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีได้รับ
เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

57 

สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 

 หมายเหตุ  มูลค่ำยุติธรรม 
   SOVI 
   (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   42 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   532 
สินคา้คงเหลือ   184 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   194 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  1,017 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   9 
เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 15, 16  (252) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (404) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (17) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14  (115) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้   1,190 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (70) 
สินทรัพย์สุทธิจำกกำรได้มำ   1,120 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 13  1,549 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด   2,669 
เงินสดท่ีไดม้า   (42) 
กระแสเงินสดจ่ำย - สุทธิ   2,627 
หัก เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ   (534) 
กระแสเงินสดจ่ำย - สุทธิ ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563  2,093 

เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จ านวน 534 ลา้นบาท ไดแ้สดงสุทธิกบัเงินลงทุนคา้งจ่าย 
โดยจะถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัซ้ือธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ SOVI มาจดัท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยยงัไม่ไดน้ าผลการด าเนินงานรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ทั้งน้ี ในปี 2563 SOVI มีรายไดจ้ากการขายประมาณ 2,272 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับปีประมาณ 197 ลา้นบาท 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 51 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการ
บริหารในงบก าไรขาดทุนรวม 

(2) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทย่อย ประเทศอินโดนีเซีย 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้มีการตกลงร่วมกับผูถื้อหุ้นเดิมของ Fajar เพื่อปรับเง่ือนไข
เก่ียวกบัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ จ านวน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าเงินบาท 307 ลา้นบาท 
ส่งผลให้ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 307 ลา้นบาท และในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษทัได้
จ่ายช าระเงินลงทุนคา้งจ่าย จ านวน 615 ลา้นบาท ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม โดยจ่ายจากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมี
เง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน เน่ืองจากบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

• เ ม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc. (“UPPC”) ประเทศฟิลิปปินส์  ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาจ าหน่ายหุน้ออกใหม่อยา่งมีเง่ือนไขกบั Rengo Co., Ltd. (“Rengo”) ประเทศ
ญ่ีปุ่ น และต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 Rengo ได้โอนเงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้าเป็นจ านวน 4,103 
ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,557 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 UPPC ไดรั้บการอนุมติัจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหน่วยงานราชการ ส่งผลให้
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากร้อยละ 99.7 เป็นร้อยละ 74.8 
และรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 1,648 ลา้นบาท โดย UPPC ยงัคงเป็นบริษทัย่อยของ
กลุ่มบริษทั 

• ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มในบริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 
(“พรีแพค”) จากร้อยละ 72 เป็นร้อยละ 99.77 และ Tin Thanh Packing Joint Stock Company (“Batico”) 
ประเทศเวียดนาม จากร้อยละ 89.99 เป็นร้อยละ 99.98 จ านวนเงินรวม 547 ลา้นบาท 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
  (ล้านบาท) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   475 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (547) 
กำรลดลงขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (72) 
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ปี 2562 

(ก) การซ้ือธุรกิจ 

ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทย่อย ประเทศอินโดนีเซีย 

เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 55.004 ใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 
(“Fajar”) ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑแ์ละเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศ
อินโดนีเซีย การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Fajar จะช่วยขยายการเติบโตของกลุ่มบริษทัในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอินโดนีเซียซ่ึงมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจ้ิงอย่างมากในอนาคต 
โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 9.6 ลา้นลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 20,817 
ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีเงินลงทุนคา้งจ่ายท่ีอยูใ่นบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ
เพื่อการลงทุน จ านวน 922 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในเดือนมีนาคม 2563 

(2) บริษัทวีซ่ี แพค็เกจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 80 ในบริษทัวีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(“Visy Thailand”) ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าในเอเชียซ่ึงผลิตบรรจุภณัฑ์อาหารขึ้นรูปถนอมอาหารท่ีสามารถ
รีไซเคิลไดใ้ห้แก่แบรนด์ผูผ้ลิตอาหารชั้นน าระดบัโลกที่ตอ้งการบรรจุภณัฑ์คุณภาพสูง Visy Thailand 
ใชร้ะบบการผลิตอตัโนมตัิความเร็วสูงมาตรฐานสากล ซ่ึงมีเทคโนโลยีเฉพาะท่ีสามารถผลิตบรรจุภณั ฑ์
ท่ีช่วยยดือายุอาหารและผลไมใ้หย้าวนาน และเป็นระบบการผลิตท่ีมีกระบวนการจดัการของเสียจากการผลิต
อยา่งครบวงจรโดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 4,305 ลา้นบาท 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Visy Thailand เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทัในฐานะผูใ้ห้บริการบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภณัฑ์ส าหรับอาหาร
และผลไมท้อ้งถ่ินของเอเชียซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญัของโลก 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ 
และมีการบนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อย 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

60 

สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 

 หมายเหตุ  มูลค่ำยุติธรรม 
    

Fajar 
 Visy 

Thailand 
  

รวม 
  (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   295  23  318 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   3,932  263  4,195 
สินคา้คงเหลือ   2,594  235  2,829 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10  -  44  44 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  22,550  1,406  23,956 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13  3  528  531 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14  38  -  38 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   745  19  764 
เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 16  (9,421)  (75)  (9,496) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (3,167)  (154)  (3,321) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14  (2,523)  (163)  (2,686) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   (586)  (10)  (596) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้   14,460  2,116  16,576 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (6,506)  (423)  (6,929) 
สินทรัพย์สุทธิจำกกำรได้มำ   7,954  1,693  9,647 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 13  12,863  2,612  15,475 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด   20,817  4,305  25,122 

เงินสดท่ีไดม้า       (318) 
กระแสเงินสดจ่ำย - สุทธิ       24,804 
หัก เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ       (922) 
กระแสเงินสดจ่ำย - สุทธิ ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562      23,882 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จ านวน 922 ลา้นบาท ไดแ้สดงสุทธิกบัเงินลงทุนคา้งจ่าย และ
จะถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในเดือนมีนาคม 2563  
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กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขาย 9,044 ลา้นบาท 
และก าไรส าหรับงวด 637 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่า
หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัจะมีรายไดจ้ากการขายเป็น
จ านวนเงินรวม 99,831 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับปี เป็นจ านวนเงินรวม 6,275 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 43 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 

(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 กลุ่มบริษทัไดป้รับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบคงรูป โดยมี 
Toppan Printing Company Limited ผูผ้ลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศญ่ีปุ่ นร่วมลงทุนในบริษัทเอสซีจีพี -ที 
พลาสติกส์ จ ากดั (“SCGP-T”) ซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิงในธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบคงรูป คิดเป็นมูลค่า 194 ลา้นบาท 
ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน SCGP-T ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 กลุ่มบริษทัรับรู้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 200 ลา้นบาท โดย SCGP-T ยงัคงเป็นบริษทัย่อยของ
กลุ่มบริษทั 

ต่อมา ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 กลุ่มบริษทัได้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มใน PT Indocorr Packaging Cikarang 
(“Indocorr”) จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (“Fajar”) จากร้อยละ 55.004 
เป็นร้อยละ 55.235 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
  (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   113 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (192) 
กำรลดลงขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (79) 
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6 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจิ้ง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสหกรีน ฟอเรสท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
P&S Holdings Corporation ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT SCG International Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามไฟเบอร์ซีเมนตก์รุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทันวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัโสสุโก ้เซรามิค จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
Prime Group Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG Marketing Philippines, Inc. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT SCG Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International USA Inc. สหรัฐอเมริกา เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทันวอินเตอร์เทค จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมวสัดุทนไฟ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเทก็ซ์พลอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยาม โทเซลโล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามโพลีสไตรีน จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สระบุรี) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัไทย เอม็เอฟซี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามโพลิเอททีลีน จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
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Nippon Paper Industries Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด์   
เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 

Rengo Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั 

บริษทัปูนซีเมนตเ์อเซีย จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม และนโยบายการก าหนดราคาสรุปไดด้งัน้ี 

 2563  2562  นโยบายการก าหนดราคา 
 (พันบาท)   
บริษัทใหญ่      
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 11,628  16,538  ราคาตลาด 
ค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 262,740  271,616  คิดตามอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
ดอกเบ้ียจ่าย 254,467  1,255,622  อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการ 828,146  882,335  วิธีตน้ทุนบวกอตัราก าไรท่ีเทียบเคียงได ้
      บริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 361,356  669,084  ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล 7,739  11,832  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือ 254,029  294,741  ราคาตลาด 
      บริษัทอ่ืน      
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,900,966  4,420,686  ราคาตลาด 
ซ้ือ 6,347,762  7,286,211  ราคาตลาด 
ค่าบริการ 2,470,033  2,990,783  ราคาตลาดและราคาตามสัญญา 
 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า  
บริษทัใหญ่ 1,274  1,712 
บริษทัร่วม 39,561  46,481 
บริษทัอ่ืน 652,107  524,923 
รวม 692,942  573,116 
 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 56,387  59,658 
บริษทัร่วม 35,977  52,515 
บริษทัอ่ืน 9,405  17,054 
รวม 101,769  129,227 

 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัอ่ืน -  4,601 
 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,601  127,152 
เพิ่มขึ้น 35,591  17,539 
ลดลง (40,192)  (140,090) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  4,601 
 

 

 
 

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

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ ลูกหนีร้ะยะยาวและเงินมัดจ าแสดงภายใต้ลูกหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ลูกหนีร้ะยะยาวและ 
   เงินมัดจ าแสดงภายใต้ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

บริษทัใหญ่ 210,951  256,585 
บริษทัร่วม 117,331  111,428 
รวม 328,282  368,013 
 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า  
บริษทัร่วม 18,312  23,638 
บริษทัอ่ืน 839,138  997,229 
รวม 857,450  1,020,867 

  
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 106,604  127,888 
บริษทัร่วม 4,886  5,471 
บริษทัอ่ืน 67,142  78,604 
รวม 178,632  211,963 

    
เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัใหญ่ -  33,756,240 
บริษทัอ่ืน -  70,956 
รวม -  33,827,196 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,827,196  23,415,700 
เพิ่มขึ้น 7,910,548  36,476,305 
ลดลง (41,737,744)  (26,064,809) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  33,827,196 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

68 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน 

 

บริษทัใหญ่ 99,157  - 
บริษทัร่วม 102,423  - 
บริษทัอ่ืน 9,148  - 
รวม 210,728  - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 110,519  94,414 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,536  18,354 
รวม 119,055  112,768 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารส าคญั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการ
บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
เงินสดในมือ 126,005  61,574 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2,135,233  1,660,516 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 26,749,324  1,128,059 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 2,245,140  1,543,696 
รวม 31,255,702  4,393,845 

8 สินค้ำคงเหลือ 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 3,491,472  4,128,493 
สินคา้ระหวา่งผลิต 772,706  966,692 
วตัถุดิบ 3,651,692  4,031,065 
อะไหล่ วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ  3,388,148  3,605,673 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,748,110  977,173 
รวม 13,052,128  13,709,096 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (292,028)  (432,960) 
สุทธ ิ 12,760,100  13,276,136 
    

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 
และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

 
73,369,678 

  
71,543,307 

การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 350,232  178,733 
การกลบัรายการปรับลดมูลค่า (388,834)  (71,872) 
    

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 831,007  (369,904) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 32,598,256  35,238,582 
 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
มีดงัน้ี 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 770,754  729,740 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (2,595)  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 768,159  729,740 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย 66,384  52,728 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - วิธีส่วนไดเ้สีย (4,184)  118 
รายไดเ้งินปันผล (7,739)  (11,832) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 822,620  770,754 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหวา่งปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 
 

  

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษทัร่วม
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ  ากดั 49 49 500,000     500,000     245,000 245,000 429,675 430,231 2,989   9,457   
บริษทัสยามนิปปอน 
อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ  ากดั 31 31 1,100,000  1,100,000  495,000 495,000 314,699 268,307 -            -            

บริษทัสหกรีนฟอเรสท ์จ ากดั 17 17 190,000     190,000     47,500   47,500   78,246   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  892,621 892,621 822,620 770,754 7,739   11,832 

สดัส่วน

วิธีราคาทนุ วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

(พันบาท)(ร้อยละ)

โดยตรง/ออ้ม ทนุช าระแลว้
การถือหุ้น



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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บริษัทร่วมท่ีไม่มีสาระส าคัญ 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญัจากจ านวนเงิน
ท่ีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  822,620  770,754 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    
− ก าไรส าหรับปี 66,384  52,728 
− ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (4,184)  118 
− ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 62,200  52,846 

 

10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

  
หมายเหตุ 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

   (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   213,680 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ 5  43,681 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  (38,305) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน   219,056 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 3 (ข)  13,271 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563   232,327 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  (50,657) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   181,670 
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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   ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

   (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   28,105 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   3,551 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   31,656 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   5,831 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   37,487 
    

มูลค่าตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   187,400 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   144,183 

กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์
ของสินทรัพยท่ี์ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 431 ลา้นบาท (2562: 
506 ล้านบาท) 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 
จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใช ้ซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 
 
  

เคร่ืองตกแต่ง
ท่ีดินและ อาคาร ติดตั้งและ ยานพาหนะ พืชเพ่ือ

ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และ งานระหวา่ง การให้
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ส านกังาน อุปกรณ์ ก่อสร้าง ผลิตผล รวม

(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,313,560 17,715,193 114,295,987  1,794,586 430,394    4,955,368    23,387    143,528,475  
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) 3,520,309 1,773,589    24,566,269    158,872    181,017    1,494,695    -               31,694,751    
เพ่ิมข้ึน 31,234       269,797       2,062,393      70,626       11,435       4,745,672    281          7,191,438      
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (1,821)        (23,238)        (847,070)        (20,370)     (33,219)     (4,922)          -               (930,640)        
โอนไปสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -                  -                     (6,395)             -                  -                  -                     -               (6,395)             
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 38,305       -                     -                       -                  -                  -                     -               38,305            
โอนเขา้ (ออก) 64,035       497,277       2,996,050      50,396       3,989         (3,369,468)  18,016    260,295          
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน (40,439)     (155,720)      (981,281)        (6,097)        (4,820)        (62,617)        -               (1,250,974)     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่รายงานในงวดก่อน 7,925,183 20,076,898 142,085,953  2,048,013 588,796    7,758,728    41,684    180,525,255  

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16
เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตขุ้อ 3 (ข)) 568,361    718,330       103,905          9,992         475,436    -                     -               1,876,024      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 8,493,544 20,795,228 142,189,858  2,058,005 1,064,232 7,758,728    41,684    182,401,279  

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) 171,636    318,556       1,013,407      14,539       25,604       12,979         -               1,556,721      
เพ่ิมข้ึน 197,142    292,908       1,502,510      107,495    175,898    6,567,437    3,919      8,847,309      
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (14,852)     (16,396)        (1,552,849)     (51,254)     (43,057)     (4,616)          (9,617)     (1,692,641)     
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 50,657       -                     -                       -                  -                  -                     -               50,657            
โอนเขา้ (ออก) 99,028       589,491       3,551,691      40,158       9,374         (4,288,233)  10,946    12,455            
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน (55,809)     (6,098)          (134,699)        710            (1,900)        (10,434)        -               (208,230)        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 8,941,346 21,973,689 146,569,918  2,169,653 1,230,151 10,035,861 46,932    190,967,550  
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ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 481 ลา้นบาท 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 59 ลา้นบาท (2562: 81 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 1.30 ถึง 
5.35 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.95 ถึง 5.45 ต่อปี) 

เคร่ืองตกแต่ง
ท่ีดินและ อาคาร ติดตั้งและ ยานพาหนะ พืชเพ่ือ

ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และ งานระหวา่ง การให้
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ส านกังาน อุปกรณ์ ก่อสร้าง ผลิตผล รวม

(พันบาท)

ค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,181,321 9,361,582    72,860,757    1,422,842 313,805    -                     9,521      85,149,828    
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) -                  670,534       6,836,129      94,471       137,628    -                     -               7,738,762      
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 99,122       620,844       4,958,239      147,325    48,211       -                     3,457      5,877,198      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                  -                     34,033            -                  -                  2,590            -               36,623            
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (121)           (21,229)        (782,226)        (19,766)     (29,593)     -                     -               (852,935)        
โอนไปสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -                  -                     (5,670)             -                  -                  -                     -               (5,670)             
โอนเขา้ (ออก) (13,228)     36,575         267,745          7,038         (797)           -                     327          297,660          
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน (2,025)        (59,783)        (509,758)        (4,492)        (3,720)        -                     -               (579,778)        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,265,069 10,608,523 83,659,249    1,647,418 465,534    2,590            13,305    97,661,688    

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) -                  82,020         430,754          11,093       15,609       -                     -               539,476          
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 157,071    839,953       5,626,132      160,928    269,992    -                     3,029      7,057,105      
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (7,350)        (14,564)        (1,503,785)     (50,501)     (27,254)     -                     (9,617)     (1,613,071)     
โอนเขา้ (ออก) 4,673         (4,763)          (8,315)             (472)           (283)           -                     687          (8,473)             
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน 2,564         4,891            53,361            932            (2,210)        -                     -               59,538            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,422,027 11,516,060 88,257,396    1,769,398 721,388    2,590            7,404      103,696,263  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 6,660,114 9,468,375    56,782,798    400,595    100,565    7,756,138    28,379    81,196,964    
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                  -                     1,643,906      -                  22,697       -                     -               1,666,603      

6,660,114 9,468,375    58,426,704    400,595    123,262    7,756,138    28,379    82,863,567    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 6,708,314 9,745,254    56,924,749    365,492    119,658    10,033,271 39,528    83,936,266    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 811,005    712,375       1,387,773      34,763       389,105    -                     -               3,335,021      

7,519,319 10,457,629 58,312,522    400,255    508,763    10,033,271 39,528    87,271,287    
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ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินทรัพยข์องบริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงไดยุ้ติ
การด าเนินงานทั้งหมดแลว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายสินทรัพยจ์ านวน 260 ลา้นบาท 
ซ่ึงรวมบนัทึกอยูใ่นงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายจากมูลค่าคงเหลือของหน่วยสินทรัพย ์แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

ทั้งน้ี วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็น
ประมาณการส าหรับห้าปีขา้งหน้า มูลค่าที่เหลืออยู่สุดทา้ย และใช้อตัราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนักของกลุ่มบริษทั ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร และวิธีมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และการวดัมูลค่ายุติธรรม
ดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

12 สัญญำเช่ำ 

ในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดินอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีก าหนดช าระและอตัราท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
− ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 54,205  - 
− อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 139,214  - 
− เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 90,951  - 
− เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 9,446  - 
− ยานพาหนะ 223,002  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,369  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 205,752  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 60,629  - 
ค่าเช่าจ่าย -  736,098 
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13 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

   

ค่าความนิยม สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน
สญัญาท่ีท า

คา่ลิขสิทธ์ิ ค่าลิขสิทธ์ิ กบัลูกคา้และ รวม
ซอฟตแ์วร์ ทาง ความสมัพนัธ์ สินทรัพย์
และอ่ืนๆ เทคโนโลยี กบัลูกคา้ ไมมี่ตวัตนอ่ืน

(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,289,836            1,035,786            -                             -                             1,035,786            
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) 15,475,019         75,313                 374,341               153,597               603,251               
เพ่ิมข้ึน -                             67,948                 -                             -                             67,948                 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                             (9,610)                  -                             -                             (9,610)                  
โอนเขา้ (ออก) -                             10,108                 -                             -                             10,108                 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
     จากการแปลงค่างบการเงิน (152,589)              (2,928)                  -                             -                             (2,928)                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 17,612,266         1,176,617            374,341               153,597               1,704,555            
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) 1,208,394            3,822                    -                             -                             3,822                    
เพ่ิมข้ึน -                             127,314               -                             -                             127,314               
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                             (3,761)                  -                             -                             (3,761)                  
โอนเขา้ (ออก) -                             33,066                 -                             -                             33,066                 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
     จากการแปลงค่างบการเงิน (196,990)              (873)                      -                             -                             (873)                      
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 18,623,670         1,336,185            374,341               153,597               1,864,123            

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                             728,070               -                             -                             728,070               
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) -                             64,403                 -                             -                             64,403                 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -                             77,624                 8,319                    24,081                 110,024               
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                             (9,598)                  -                             -                             (9,598)                  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
     จากการแปลงค่างบการเงิน -                             (2,376)                  -                             -                             (2,376)                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 -                             858,123               8,319                    24,081                 890,523               
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) -                             2,918                    -                             -                             2,918                    
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -                             87,828                 24,956                 50,172                 162,956               
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                             (3,731)                  -                             -                             (3,731)                  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
     จากการแปลงค่างบการเงิน -                             (1,114)                  -                             -                             (1,114)                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -                             944,024               33,275                 74,253                 1,051,552            

มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 17,612,266         318,494               366,022               129,516               814,032               
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 18,623,670         392,161               341,066               79,344                 812,571               
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ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช้ 
ซ่ึงใชวิ้ธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็น
ประมาณการส าหรับห้าปีขา้งหน้า มูลค่าท่ีเหลืออยู่สุดทา้ย และใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 

14 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 971,601  744,955 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,403,658)  (2,873,568) 
สุทธ ิ (1,432,057)  (2,128,613) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 
  

ผลต่าง
ณ วนัท่ี ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน เพ่ิมข้ึน จากการ ณ วนัท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จากการ แปลงค่า 31 ธนัวาคม
2562 (หมายเหต ุ27) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2562

(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 27,796        221,119    -                  38,618         (335)           287,198       
ลูกหน้ีการคา้ 20,604        6,454         -                  -                     (1)                27,057         
สินคา้คงเหลือ 89,380        15,255       -                  6,241            (43)             110,833       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,693        (4,686)        -                  -                     116            22,123         
ประมาณการหน้ีสิน
   ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 392,046      137,085    38,139       144,303       (2,237)        709,336       
อ่ืน  ๆ 852              2,681         -                  -                     (71)             3,462            
รวม 557,371      377,908    38,139       189,162       (2,571)        1,160,009    

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 387,864      55,489       -                  2,727,285    1,603         3,172,241    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                   (32)             -                  106,011       (3)                105,976       
อ่ืนๆ 7,552          (741)           -                  3,599            (5)                10,405         
รวม 395,416      54,716       -                  2,836,895    1,595         3,288,622    

สุทธิ 161,955      323,192    38,139       (2,647,733)  (4,166)        (2,128,613)  

บนัทึกเป็น
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ให้ปรับลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 25 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 และ 2564 
และอตัราร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับลดสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี ท าให้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ในงบก าไรขาดทุนรวมลดลง 482 ลา้นบาท  

ผลกระทบ
จากการ ผลต่าง

ณ วนัท่ี เปล่ียนแปลง ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน เพ่ิมข้ึน จากการ ณ วนัท่ี
1 มกราคม นโยบาย ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จากการ แปลงค่า 31 ธนัวาคม

2563 การบญัชี (หมายเหต ุ27) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2563
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 287,198      -                 212,471    -                  -                     (1,438)        498,231       
เงินลงทุน -                   -                 32,022       -                  -                     -                  32,022         
ลูกหน้ีการคา้ 27,057        795           506            -                  -                     (6)                28,352         
สินคา้คงเหลือ 110,833      -                 (25,212)     -                  -                     9                 85,630         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,123        -                 6,612         -                  1,892            (142)           30,485         
ประมาณการหน้ีสิน
   ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 709,336      -                 (18,293)     34,093       505               (2,282)        723,359       
อ่ืน  ๆ 3,462          628           15,098       -                  -                     (167)           19,021         
รวม 1,160,009  1,423        223,204    34,093       2,397            (4,026)        1,417,100    

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,172,241  -                 (482,312)   -                  114,847       (54,799)     2,749,977    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 105,976      -                 (16,533)     -                  -                     (6)                89,437         
อ่ืนๆ 10,405        (97)            (468)           -                  -                     (97)             9,743            
รวม 3,288,622  (97)            (499,313)   -                  114,847       (54,902)     2,849,157    

สุทธิ (2,128,613) 1,520        722,517    34,093       (112,450)      50,876       (1,432,057)  

บนัทึกเป็น
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
− ลูกหน้ีการคา้ 51,117  46,848 
− สินคา้คงเหลือ 2,077  622 
− ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,706  3,328 
− ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 83,725  92,159 
− อ่ืนๆ 116,590  67,957 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,236,556  449,646 
รวม 1,513,771  660,560 
 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชซ่ึ้งกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ส้ินสุดการให้ประโยชน์ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้โดยจะส้ินสุดการให้ประโยชน์ภายใน
ปี 2568 
 

 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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15 กำรเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

 

ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก
ไปช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 13,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน
จากการเสนอขายหลกัทรัพย ์

  

เงินเบิกเกิน
บญัชี

และเงินกูย้ืม เงินกูย้ืม หน้ีสิน
หมายเหตุ ระยะสั้น ระยะยาว ตามสญัญาเช่า รวม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 27,728,164    739,125          29,150            28,496,439    
การเปล่ียนแปลงจาก
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 10,451,382    11,559,751    (65,136)           21,945,997    

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการไดม้าในบริษทัยอ่ย 5 2,923,100      6,412,714      160,282          9,496,096      
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (143,941)        (209,530)        (1,158)             (354,629)        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในงวดก่อน 40,958,705    18,502,060    123,138          59,583,903    

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 (ข) - - 1,435,044      1,435,044      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 40,958,705    18,502,060    1,558,182      61,018,947    

การเปล่ียนแปลงจาก
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (26,091,933)   9,675,598      (490,137)        (16,906,472)   

สญัญาเช่า - - 339,032          339,032          
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการไดม้าในบริษทัยอ่ย 5 195,153          56,740            -                       251,893          
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 18,125            47,988            7,235              73,348            

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด -                       71,421            19,438            90,859            
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 15,080,050    28,353,807    1,433,750      44,867,607    

(พันบาท)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

82 

16 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 

 2563  2562 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    

− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 15,080,050  7,131,509 
    

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

   

− ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 7,377  2,037,784 
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16,294,784  145,851 
 16,302,161  2,183,635 

    ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 426,936  87,801 
    รวม 31,809,147  9,402,945 

    

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
− ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 49,803  3,405,857 
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 12,001,843  12,912,568 
 12,051,646  16,318,425 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,066,814  35,337 
  

 

 รวม 13,118,460  16,353,762 

    รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 44,927,607  25,756,707 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดช้ าระคืนเงินกูท่ี้มีการน า ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ไปเป็นหลกัประกนัทั้งจ านวนครบถว้นแลว้ ซ่ึงปัจจุบนัไดป้ลดภาระจ านองสินทรัพยท์ั้งหมดในระหว่าง
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกันท่ีได้มาจากการซ้ือกิจการในประเทศเวียดนาม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ไดมี้การน าลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นหลกัประกนัใน
สัญญาเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าว มีมูลค่าตามบญัชีรวม 297 ลา้นบาท ซ่ึงอยูร่ะหวา่งปลดภาระจ านอง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัรา
ดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 0.55 ถึง 9.50 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.28 ถึง 9.75 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.00  
ถึง 10.90 ต่อปี (2562: ร้อยละ 2.40 ถึง 12.11 ต่อปี)  

17 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 857,450  1,020,867 
กิจการอ่ืน  6,845,051  6,436,244 
  7,702,501  7,457,111 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 178,632  211,963 
กิจการอ่ืน  2,483,985  2,389,490 
  2,662,617  2,601,453 

รวม  10,365,118  10,058,564 

 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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18 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ได้แก่ 
ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด 
(เงินลงทุน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 3,465,025  3,248,040 
เงินบ าเหน็จ 45,144  46,027 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 109,766  92,437 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 3,619,935  3,386,504 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ 161  10,552 

รวม 3,620,096  3,397,056 
หัก สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (22,013)  (21,699) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธ ิ 3,598,083  3,375,357 
 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
 

3,386,504 
 

 
1,928,199 

รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  217,515     165,863 
ดอกเบ้ียภาระผกูพนั  102,852     109,898 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 31,768  15,472 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์จากการโอนยา้ยพนกังาน -  13,547 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -  527,368 
 352,135  832,148 

    รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 158,262  200,672 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,729)  (11,926) 
 

151,533  188,746 
อ่ืนๆ    
ผลประโยชน์จ่าย (281,908)  (139,803) 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  577,214 
อ่ืนๆ 11,671  - 
 (270,237)  437,411 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
3,619,935  

 
3,386,504 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน โดยมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิก
จา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั จากเดิมอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย 527 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวม และท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 338 ลา้นบาท 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยโ์ครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 21,699  22,561 
จ านวนท่ีจ่ายสมทบ 7,995  7,315 
ผลประโยชน์จ่าย (7,995)  (7,315) 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (801)  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,115  (862) 
สินทรัพย์โครงกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 22,013  21,699 
 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 26,358  (1,348) 
ขอ้สมมติทางการเงิน 87,068  158,479 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 45,637  43,541 
รวม 159,063  200,672 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 2563  2562  
 (ร้อยละ)  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
     อตัราคิดลด *     
− ประเทศไทย 1.18 - 1.82  1.46 - 1.90  
− ประเทศเวียดนาม 2.53  4.01  
− ประเทศอินโดนีเซีย 6.6 - 7.5  7.1 - 8.05  
− ประเทศฟิลิปปินส์ 5.50  5.50  
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 8.00  2.00 - 8.00  
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 2.00 - 50.00  2.00 - 50.00  
อตัรามรณะ *** 50.00, 100.00 ของ TMO2017  50.00, 100.00 ของ TMO2017  

* อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบ าเหน็จ 
** ขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
อตัราคิดลด    

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 (149,814)  (147,956) 
ลดลงร้อยละ 0.50 163,399  161,670 

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 306,347  322,451 
ลดลงร้อยละ 1.00 (264,811)  (276,639) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 (71,156)  (74,066) 
ลดลงร้อยละ 10.00 74,133  77,347 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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19 ทุนเรือนหุ้น 

 ราคาตาม 2563  2562 
 มูลค่าหุน้ จ านวนหุน้  มูลค่า  จ านวนหุน้  มูลค่า 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 4,500,000  4,500,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้         
-  หุน้สามญั 1 -  -  1,563,000  1,563,000 
ออกหุ้นใหม่         
-  หุน้สามญั 1 -  -  2,937,000  2,937,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         

-  หุ้นสำมัญ 1 4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000 
         ทุนที่ออกและช าระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 3,126,000  3,126,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้         
-  หุน้สามญั 1 -  -  1,563,000  1,563,000 
ออกหุ้นใหม่         
-  หุน้สามญั 1 1,166,920  1,166,920  1,563,000  1,563,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 1 4,292,920  4,292,920  3,126,000  3,126,000 

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 214 (10/2562) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของบริษทั และอนุมตัิการน าหุ้นสามญัของบริษทั
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายเป็นจ านวน
ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัภายหลงัการเพิ่มทุน 
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เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 1,374 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัของบริษทัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก จ านวน 1,296.68 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,127.55 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และ (2) การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน จ านวน 169.13 ลา้นหุน้ โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน
ไดย้มืหุน้สามญั จ านวน 169.13 ลา้นหุน้ จากบริษทัใหญ่เพื่อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจะตอ้ง
ด าเนินการจดัหาหุน้จ านวนดงักล่าวโดยการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีบริษทัจดัสรรไวส้ าหรับการใช้สิทธิดงักล่าว รวมเป็น
จ านวน 169.13 ลา้นหุน้ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีหุน้ของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 
1,127.55 ลา้นหุ้น ดว้ยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท) เป็นจ านวนเงิน 39,464 ลา้นบาท 
โดยหุน้สามญัของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 ภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 30 วนั ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน
ไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมเป็นจ านวน 129.76 ลา้นหุน้ และผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน
ไดแ้จง้ความประสงคเ์พื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 39.37 ลา้นหุ้นจากบริษทั ในราคา 35 บาทต่อหุ้น 
ซ่ึงเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขาย คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,378 ลา้นบาท เพื่อส่งคืนให้แก่บริษทัใหญ่ 
ทั้งน้ี บริษทัด าเนินการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวให้แก่ผูจ้ดัสรรหุ้นส่วนเกิน และจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดจ านวน 4,293 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 4,293 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นสามญั จ านวน 750 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บ
จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 40,860 ลา้นบาท 
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ปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 156.3 ลา้นหุ้น เป็น
หุ้นละ 1 บาท จ านวน 1,563 ลา้นหุ้น ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้เพิ่มขึ้น 
1,406.7 ล้านหุ้น โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษัทไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท
เปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้น้ีไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวนเงิน 1,563 ลา้นบาท เป็นจ านวน 4,500 ลา้นบาท โดยการออก
หุ้นสามญัปันผลจ านวน 1,563 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในอตัรา 1 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามญัปันผล และออก
หุน้ใหม่จ านวน 1,374 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท การเพิ่มทุนน้ีไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือ
วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

20 ส ำรองและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น
สูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ส ารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผลต่างการแปลง
ค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทัจนกระทัง่มีการจ าหน่ายเงินลงทุน  
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของปี 2563 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม ประกอบดว้ย 

− ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจนกระทัง่มีการตดัรายการ 

− ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือจดัประเภทใหม่ มูลค่าดงักล่าวจะถูกปรับดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของปี 2562 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น รวมผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น  
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21 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 *
(พันบาท)

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 30.42% 30.42% 30.00% 30.00% 44.76% 44.76%
สินทรัพยห์มนุเวียน 5,896,710      6,854,079      5,605,154      4,675,657      6,314,406      6,007,852      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 18,930,923    19,153,282    14,350,113    11,289,766    15,668,009    14,703,278    
หน้ีสินหมนุเวียน (2,837,349)     (3,548,932)     (9,019,395)     (5,661,055)     (7,295,004)     (8,153,703)     
หน้ีสินไมห่มนุเวียน (1,131,329)     (1,093,064)     (682,656)        (630,549)        (7,508,483)     (5,014,272)     
สินทรัพย์สุทธิ 20,858,955    21,365,365    10,253,216    9,673,819      7,178,928      7,543,155      
มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 6,345,294      6,499,344      3,075,965      2,902,146      3,213,288      3,376,316      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
รายได้ 5,949,472      6,992,032      16,669,953    16,864,353    17,101,014    8,570,868      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (413,211)        (249,762)        801,621          548,191          762,600          553,552          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 5,766              (14,197)           (10,916)           (47,807)           (15,356)           (12,589)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (407,445)        (263,959)        790,705          500,384          747,244          540,963          

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี
- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (287,512)        (173,784)        561,135          383,734          421,260          305,324          
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (125,699)        (75,978)           240,486          164,457          341,340          248,228          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 4,012              (9,878)             (7,641)             (33,465)           (8,483)             (6,936)             
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,754              (4,319)             (3,275)             (14,342)           (6,873)             (5,653)             

(407,445)        (263,959)        790,705          500,384          747,244          540,963          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 251,001          445,662          1,305,523      1,494,862      971,679          (2,955,508)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 621,282          439,060          (4,276,564)     (1,213,413)     (1,640,814)     (903,683)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,047,568)     (795,387)        2,978,127      (292,976)        671,376          3,786,729      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (175,285)        89,335            7,086              (11,527)           2,241              (72,462)           

เงนิปันผลที่จ่ายให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 29,920            66,630            62,280            41,520            446,045          -                       

* งบก าไรขาดทนุส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2562

บริษทั
ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์

จ ากดั (มหาชน)
กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์ PT Fajar Surya

Wisesa Tbk.

บริษทั

จ ากดั



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

94 

22 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดส่วนงาน 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
แบบครบวงจร 

ประกอบดว้ยบรรจุภณัฑ์เยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) เช่น บรรจุภณัฑ์
กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภณัฑเ์พื่อการจดัจ าหน่าย (Retail Display 
Packaging) ถุงกระดาษรีไซเคิลส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรม 
กระดาษบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ 
(Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) ทั้ งแบบอ่อนตัว  (Flexible 
Packaging) และแบบคงรูป (Rigid Packaging) 

  สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ประกอบดว้ยภาชนะบรรจุภณัฑ์สัมผสัอาหารปลอดภยั ผลิตภณัฑก์ระดาษพิมพเ์ขียน
และเยือ่กระดาษ 

  ส่วนงานอ่ืน กิจการลงทุน 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA 
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ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี ้
 

 
 

 

 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ข้อมลูจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มุนเวียน 33,741,848    29,893,363    4,891,681      5,881,566      58,028,265    34,339,430    (33,742,877)   (34,731,036)   62,918,917    35,383,323    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     -                     392,945         340,523         429,675         430,231         -                     -                     822,620         770,754         
เงินลงทุนระยะยาว 813,110         823,150         -                     477                34,447,438    34,447,438    (35,254,396)   (35,254,396)   6,152             16,669           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 68,705,641    63,651,687    18,774,437    18,739,416    324,220         213,341         (533,011)        259,123         87,271,287    82,863,567    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,932,159    19,324,145    1,229,407      982,059         509,216         430,603         (260,878)        (258,075)        21,409,904    20,478,732    
รวมสินทรัพย์ 123,192,758  113,692,345  25,288,470    25,944,041    93,738,814    69,861,043    (69,791,162)   (69,984,384)   172,428,880  139,513,045  

เงินกูย้มืระยะสั้น 40,111,534    41,463,749    1,465,130      1,961,047      23,435,242    33,907,033    (33,202,759)   (34,101,688)   31,809,147    43,230,141    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,106,365    9,418,073      1,569,240      1,728,494      304,929         266,581         (552,996)        (629,245)        11,427,538    10,783,903    
เงินกูย้มืระยะยาว 7,639,235      3,987,801      1,185,393      365,961         5,093,582      12,000,000    (799,750)        -                     13,118,460    16,353,762    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,204,726      5,318,259      635,544         704,891         392,683         306,094         -                     -                     6,232,953      6,329,244      
รวมหน้ีสิน 63,061,860    60,187,882    4,855,307      4,760,393      29,226,436    46,479,708    (34,555,505)   (34,730,933)   62,588,098    76,697,050    
ส่วนของผูถื้อหุน้ 60,130,898    53,504,463    20,433,163    21,183,648    64,512,378    23,381,335    (35,235,657)   (35,253,451)   109,840,782  62,815,995    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 123,192,758  113,692,345  25,288,470    25,944,041    93,738,814    69,861,043    (69,791,162)   (69,984,384)   172,428,880  139,513,045  

ข้อมลูเพิ่มเติม
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,302,426    46,397,758    777,140         842,790         121,600         32,376           -                     -                     11,201,166    47,272,924    

(พันบาท)

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี
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สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 85 ของรายไดจ้ากการขายรวม ซ่ึงมาจากธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์ ร้อยละ 52 ธุรกิจบรรจุภณัฑ์จาก
เยือ่และกระดาษ ร้อยละ 26 และธุรกิจบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ร้อยละ 7 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ข้อมลูจากงบก าไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก 78,902,697    71,625,219    13,883,271    17,444,648    -                     -                     -                     -                     92,785,968    89,069,867    
   ระหว่างส่วนงาน 272,241         380,587         1,564,325      1,349,383      -                     -                     (1,836,566)     (1,729,970)     -                     -                     
รวมรายได้จากการขาย 79,174,938    72,005,806    15,447,596    18,794,031    -                     -                     (1,836,566)     (1,729,970)     92,785,968    89,069,867    
ตน้ทุนขาย (61,007,890)   (56,245,390)   (14,422,014)   (17,483,358)   -                     -                     2,097,312      2,077,403      (73,332,592)   (71,651,345)   
ก าไรขั้นตน้ 18,167,048    15,760,416    1,025,582      1,310,673      -                     -                     260,746         347,433         19,453,376    17,418,522    
รายได้อ่ืน 653,473         1,036,104      133,469         223,639         4,997,217      4,120,961      (5,181,794)     (4,416,878)     602,365         963,826         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 18,820,521    16,796,520    1,159,051      1,534,312      4,997,217      4,120,961      (4,921,048)     (4,069,445)     20,055,741    18,382,348    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (8,401,323)     (7,600,011)     (1,897,789)     (2,080,158)     (1,807,798)     (1,631,573)     1,744,189      1,558,403      (10,362,721)   (9,753,339)     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 10,419,198    9,196,509      (738,738)        (545,846)        3,189,419      2,489,388      (3,176,859)     (2,511,042)     9,693,020      8,629,009      
ตน้ทุนทางการเงิน (1,346,227)     (1,359,196)     (77,676)          (83,148)          (818,922)        (1,266,288)     790,944         967,203         (1,451,881)     (1,741,429)     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 9,072,971      7,837,313      (816,414)        (628,994)        2,370,497      1,223,100      (2,385,915)     (1,543,839)     8,241,139      6,887,580      
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,102,030)     (1,222,821)     94,527           155,075         10,268           22,548           (4,370)            (3,850)            (1,001,605)     (1,049,048)     
ก าไร (ขาดทุน) หลงัภาษีเงินได้ 7,970,941      6,614,492      (721,887)        (473,919)        2,380,765      1,245,648      (2,390,285)     (1,547,689)     7,239,534      5,838,532      
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วม
   ตามวิธีส่วนได้เสีย -                     -                     59,561           39,485           6,823             13,243           -                     -                     66,384           52,728           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 7,970,941      6,614,492      (662,326)        (434,434)        2,387,588      1,258,891      (2,390,285)     (1,547,689)     7,305,918      5,891,260      

(พันบาท)

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี
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2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,200,544      6,152,564      (655,082)        (429,430)        2,387,588      1,258,891      (2,475,575)     (1,713,514)     6,457,475      5,268,511      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสีย
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 770,397         461,928         (7,244)            (5,004)            -                     -                     85,290           165,825         848,443         622,749         

7,970,941      6,614,492      (662,326)        (434,434)        2,387,588      1,258,891      (2,390,285)     (1,547,689)     7,305,918      5,891,260      

ดอกเบ้ียรับ 185,069         102,149         2,039             2,709             785,509         966,877         (755,248)        (966,848)        217,369         104,887         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,369,624      4,355,649      1,765,602      1,603,528      80,355           40,535           (32,404)          (8,939)            7,183,177      5,990,773      

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืน
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 7,212             8,867             (41,802)          84,574           - - - - (34,590)          93,441           

- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ -                     36,623           -                     -                     - - - - -                     36,623           

(พันบาท)

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

98 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัไดข้ยายการลงทุนและด าเนินกิจการในต่างประเทศ โดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าแนกส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดจ้ากการขายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญั โดยรายไดจ้ากการขาย
ตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 รายไดจ้ากการขาย  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ไทย 47,961,357  50,800,749  56,276,421  55,042,618 
อินโดนีเซีย 13,106,956  8,594,958  36,976,381  36,821,744 
เวียดนาม 10,689,361  10,543,127  7,716,954  6,618,906 
จีน 9,640,829  5,690,117  -  - 
ฟิลิปปินส์ 2,917,569  3,447,985  4,627,891  1,899,849 
ประเทศอ่ืนๆ 8,469,896  9,992,931  1,254,064  1,094,148 
รวม 92,785,968  89,069,867  106,851,711  101,477,265 

ลูกค้ารายใหญ่  

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 
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23 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง และค่านายหนา้ 3,480,445  3,090,286 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 825,363  797,842 
ค่าพิธีการศุลกากร ค่าประกนั และค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 361,297  334,694 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 150,097  223,947 
ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 85,020  94,034 
อ่ืนๆ 246,555  259,804 
รวม 5,148,777  4,800,607 

24 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,715,716  2,451,551 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษา 716,178  577,981 
ค่าใชจ่้ายงานบริการ 326,904  344,270 
ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 312,445  281,932 
ค่าใชจ่้ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 304,321  298,308 
ค่าใชจ่้ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต 43,186  68,287 
อ่ืนๆ 572,986  403,035 
รวม 4,991,736  4,425,364 
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25 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 8,531,895  7,811,125 
สวสัดิการ และอ่ืนๆ 1,020,842  922,963 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 457,436  449,068 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 352,135  291,233 
ค่าใชจ่้ายส าหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 240,296  23,705 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับปรุงเงินชดเชย 

ตามกฎหมายแรงงาน 
 

- 
  

527,368 
รวม 10,602,604  10,025,462 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อจ่ายให้พนักงานเม่ือออกจากงาน โดยกลุ่มบริษทัจ่ายให้
ในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนกังาน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความ
สมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนักงานท่ีจะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนน้ีต้องจ่ายเงิน
สะสมเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้
กองทุนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 

26 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

     2563  2562 
     (พันบาท) 

ดอกเบ้ียเงินกูส้กุลเงินบาท     854,458  1,304,689 
ดอกเบ้ียเงินกูส้กุลต่างประเทศ     528,200  345,806 
อ่ืนๆ     69,223  90,934 
รวม     1,451,881  1,741,429 
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27 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  1,699,728  1,383,451 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป) 

 24,394  (11,211) 
  1,724,122  1,372,240 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 14 (722,517)  (323,192) 
รวม  1,001,605  1,049,048 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (34,478)  (38,683) 
รวม  (34,478)  (38,683) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อตัราภาษีเงินไดที้่แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัไม่เท่ากบัอตัรา
ร้อยละ 20 ตามประมวลรัษฎากร เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้ านวณจากก าไรทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายการ
ซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายและหักรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใช้
ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน และมีก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน 
 2563  2562 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   8,307,523    6,940,308 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (66,384)    (52,728) 
   8,241,139    6,887,580 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,648,228  20  1,377,516 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        

ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   51,635    64,825 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (97,761)    (44,567) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี   (237,692)    (408,357) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (177,332)    (55,233) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   98,754    182,192 
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น   413,896    267,075 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   1,699,728    1,383,451 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   24,394    (11,211) 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (722,517)    (323,192) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 12  1,001,605  15  1,049,048 
 

28 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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การลดหยอ่น
การยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 50
ส าหรับก าไรสุทธิ ของอตัราปกติ
เป็นเวลา 8 ปี เป็นเวลา 5 ปี
จากวนัท่ี จากวนัท่ี

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ากัด
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟกูและกล่องกระดาษลูกฟกู 4 มกราคม 2552 4 มกราคม 2560

บริษัทวซ่ีี แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด
ผลิตแผ่นพลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 23 กนัยายน 2552 23 กนัยายน 2560
ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 18 กรกฎาคม 2556 18 กรกฎาคม 2564
ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 4 กรกฎาคม 2557 4 กรกฎาคม 2565
ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 29 สิงหาคม 2558 29 สิงหาคม 2566
ผลิตแผ่นพลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 6 กรกฎาคม 2561 6 กรกฎาคม 2569

การลดหยอ่น
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในอตัราร้อยละ 50
ของอตัราปกติ
เป็นเวลา 3 ปี
จากวนัท่ี

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู (ชลบุรี) 4 กนัยายน 2561
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู (ปราจีนบุรี) 4 กนัยายน 2561
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู (สมทุรปราการ) 21 สิงหาคม 2562

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ากัด
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟกูและกล่องกระดาษลูกฟกู 21 สิงหาคม 2562
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การยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับ

ก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี
จากวนัท่ี

บริษัทฟินคิซ ยูทิลิตีส์้ จ ากัด
การผลิตไฟฟ้าและไอน ้า 1 เมษายน 2554

บริษัทสยามฟอเรสทรี จ ากัด
ปลูกป่ายคูาลิปตสั 19 มิถุนายน 2556

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด
การผลิตกระดาษคราฟท์ 17 มีนาคม 2554
การผลิตกระดาษคราฟท์ 21 กนัยายน 2554

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน)
การผลิตกระดาษคราฟท์ 21 พฤษภาคม 2556
การผลิตกระดาษคราฟท์ 21 กุมภาพนัธ ์2557

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด
บริการดา้นจดัการพลงังาน 1 พฤศจิกายน 2560
ผลิตไฟฟ้า 19 ตุลาคม 2561
ผลิตไฟฟ้า 4 มิถุนายน 2562
ผลิตไฟฟ้า 17 มีนาคม 2563
ผลิตไฟฟ้า 17 มิถุนายน 2563

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู 3 ตุลาคม 2554
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู 1 ตุลาคม 2555
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู 9 มิถุนายน 2560

บริษัทพริซิช่ัน พริ้นท์ จ ากัด
ผลิตส่ิงพิมพ์ 10 สิงหาคม 2558
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Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ในการ
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 เป็นเวลา 12 ปี นบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินการเป็นปีแรก และไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี นับจากปีท่ีกิจการมีก าไรเป็นปีแรก และ
ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราดงักล่าวเป็นเวลา 7 ปี หลงัจากนั้น 

  

การยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับ

ก าไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี
จากวนัท่ี

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด
ผลิตกระดาษกลาซีน 11 เมษายน 2560

บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ ากัด
ผลิตส่ิงพิมพ์ 7 มีนาคม 2559

การยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับ

ก าไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี
จากวนัท่ี

บริษัทฟินคิซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน)
การผลิตเยื่อกระดาษ 22 กรกฎาคม 2560
การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ 22 มีนาคม 2561

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด
การผลิตเยื่อกระดาษ 17 กุมภาพนัธ ์2559
การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ 3 พฤศจิกายน 2559
การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ 2 มีนาคม 2561
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Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ส าหรับ
โครงการขยายก าลงัการผลิตเคร่ืองท่ี 2 โดยเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 เป็นเวลา 6 ปี นบัจากปีท่ี
เร่ิมด าเนินการปีแรก และไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 2 ปี นบัจากปีท่ีกิจการ
มีก าไรปีแรก 

New Asia Industries Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม
ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 จนถึงปี 2564 

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนาม ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 จนถึงปี 2570 

AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม 
ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 จนถึงปี 2595 

Tin Thanh Packing Joint Stock Company ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนาม ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับการลงทุนขยายก าลงัการผลิตโรงงานใหม่ในอตัราร้อยละ 0 
ในปี 2563 ถึงปี 2564 และอตัราร้อยละ 10 ในปี 2565 ถึงปี 2568 

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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29 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ค านวณจากก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี ซ่ึงปรับปรุงดว้ยจ านวน
หุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19 และ 30 จ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีน ามาใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นส าหรับปีไดถู้กปรับปรุงเสมือนว่าการเปล่ียนแปลง
โดยการออกหุน้ปันผลนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวดของงวดบญัชีดงักล่าว โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ 6,457,475  5,268,511 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  

3,126,000 
  

156,300 ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
ผลกระทบจากการเพิ่มจ านวนหุน้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 187,925  - 
ผลกระทบจากการเพิ่มจ านวนหุน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 3,281  - 
ผลกระทบจากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ -  1,406,700 
ผลกระทบจากการจ่ายหุน้สามญัปันผล -  1,563,000 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 

3,317,206 
  

3,126,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 1.95  1.69 
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30 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 
รวม   0.42  1,313 
      

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

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ปี 2562 ดงัน้ี 

1. การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,563 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในอตัรา 1 หุน้ ต่อ 1 หุน้สามญัปันผล 
2. การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.11111111 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 174 ลา้นบาท 
 

31 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

  

มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม
ผ่านก าไร ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน
หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด                         -                         -      31,255,702      31,255,702 

เงินลงทุนระยะสั้น
- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน                         -                         -        1,629,897        1,629,897 

ลูกหน้ีการคา้                         -                         -      14,412,211      14,412,211 
เงินลงทุนในตราสารทุน                         -                6,152                         -                6,152                         -                6,152 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์              26,830                         -                         -              26,830              26,830                         - 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ              26,830                6,152      47,297,810      47,330,792 

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน                         -                         -      43,433,857      43,433,857 

เจา้หน้ีการคา้                         -                         -        7,702,501        7,702,501 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า                         -                         -        1,493,750        1,493,750 
หน้ีสินอนุพนัธ์           231,648                         -                         -           231,648           231,648                         - 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ           231,648                         -      52,630,108      52,861,756 

มูลค่าตามบัญชี 

(พันบาท)

มูลค่ายุตธิรรม

มลูค่า มลูค่ายติุธรรม
ตามบญัชี ระดบั 2

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ลูกหน้ี Forward                         -            (10,930)
เจา้หน้ี Forward                         -            (33,244)

(พันบาท)
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  

ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นราคา
อ้างอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้ับธนาคารตั้ งแต่เร่ิมต้นด้วยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้ยา่งเป็นนยัส าคญั เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์
และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินและอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้เงินฝาก และธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศ รวมถึง
การก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการบริหารเงินสด เพื่ อให้การ
ด าเนินงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัในกลุ่มบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัท ารายงานต่อคณะจดัการของกลุ่มบริษทั
อยา่งสม ่าเสมอ 

(1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกคา้หรือคู่สัญญา
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา 

(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
อนุพนัธ์ถูกจ ากัดเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน
ระดบัสูง ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า  
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(1.2) ลูกหน้ีการคา้  

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้แต่ละราย 
รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่
แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและการส่งสินคา้ 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนวงเงินยอดขายท่ีก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้ โดยยอดขายท่ีเกินกวา่วงเงินดงักล่าวตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัแลว้ 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 692,942  573,116 
กิจการอ่ืน  13,886,511  13,212,970 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (167,242)  (156,835) 
สุทธิ  13,719,269  13,056,135 

  14,412,211  13,629,251 

     
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ)  (7,400)  28,492 
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 2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 687,269  557,819 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 5,324  5,013 
 1 - 3 เดือน 58  10,274 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน 291  10 
รวม 692,942   573,116 

    
กิจกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 12,550,667   11,580,062 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 959,151  1,114,622 
 1 - 3 เดือน 161,593  329,675 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน 46,148   44,188 
 มากกวา่ 12 เดือน 168,952  144,423 
 13,886,511  13,212,970 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (167,242)  (156,835) 
สุทธิ 13,719,269   13,056,135 

รวม 14,412,211   13,629,251 
 

อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตที่เกิดขึ้นจริง 3 ปียอ้นหลงั 
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไว้
ของลูกหน้ี 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 30 - 90 วนั  
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า 

  หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน   156,835 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  3 (ข) 13,132 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563   169,967 
เพิ่มขึ้น   8,312 
กลบัรายการ   (11,151) 
ตดับญัชี   (2,274) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน   2,388 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   167,242 

 

(2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั การช าระหน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระและ
ลดผลกระทบจากความผนัผวนในกระแสเงินสด 
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หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงและระยะเวลาท่ีครบก าหนด
ช าระ ดงัน้ี 

 

อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2563
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม MMR บวก (0.60 - 1.15 , 2.53)
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน Cost of fund บวก (0.55 - 2.00, 5.00)

LIBOR บวก (0.75 - 1.50)
JIBOR บวก (0.75 - 1.50)

1.00 - 5.62 15,080       -                  -                  15,080       
เงินกูย้ืมระยะยาว MLR ลบ (2.00 - 2.75)
   จากสถาบนัการเงิน Cost of fund บวก (0.65 , 1.75)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
VNIBOR บวก (0.50)

JIBOR บวก (1.15)
2.00 - 3.00, 10.90 16,302       -                  -                  16,302       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.80 - 15.00 470            -                  -                  470            

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว MLR ลบ (2.00 - 2.75)
   จากสถาบนัการเงิน Cost of fund บวก (0.60 - 0.65, 1.75)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
VNIBOR บวก (0.50)

JIBOR บวก (1.15)
2.25, 4.90, 10.90 -                  10,456       1,596         12,052       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.80 - 15.00 -                  782            725            1,507         
รวม 31,852       11,238       2,321         45,411       
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี - หน้ีสินตามสญัญาเช่า (483)           
สุทธิ 44,928       



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

115 

 
  

อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2562
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม MMR, MLR ลบ 0.50
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน Cost of fund บวก (0.50 - 2.00)

LIBOR บวก (1.25 - 3.00)
1.28 - 9.50 7,132         -                  -                  7,132         

เงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.50 - 8.70 33,827 -                  -                  33,827
เงินกูย้ืมระยะยาว  MLR ลบ 2.75
   จากสถาบนัการเงิน Cost of fund บวก (0.65 - 0.67, 3.78)

LIBOR 3 - 6 เดือน บวก (1.20 - 3.75)
VNIBOR บวก 0.50

JIBOR บวก 4.40
4.35 - 10.90 2,184 -                  -                  2,184         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.78, 7.00, 10.25 - 15.00, 21.60 88               -                  -                  88               

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว MLR ลบ 2.75
   จากสถาบนัการเงิน Cost of fund บวก (0.65 - 0.67, 3.78)

LIBOR 3 - 6 เดือน บวก (1.20 - 3.75)
VNIBOR บวก 0.50

JIBOR บวก 4.40
1.75 - 10.90 -                  15,597       721            16,318       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.78, 7.00, 10.25 - 15.00, 21.60 -                  35               -                  35               
รวม 43,231       15,632       721            59,584       
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(3) ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและอตัราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้  

(3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือและ
การขาย การจ่ายช าระค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และรายการรับจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Exchange Contract)  เพื่อป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
และขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในภายหลงั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ท่ีส าคญัจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 ดอลลาร์สหรัฐ 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 848,035 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (5,590,005) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,413,822) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (7,155,792) 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ (1,612,977) 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 2,900,556 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (5,868,213) 
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สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกับธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,260 
ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนสกุลเงินจากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีมีต่อสกุลเงินท่ีใช้ใน
การด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินใน
สกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง 
การวิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนคงท่ี และยงัไม่รวมผลกระทบยอดขายและยอดซ้ือ
ในอนาคต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ ก าไรหรือขาดทุน 

 เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
ดอลลาร์สหรัฐ  1 (57,053)  57,053 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ มูลค่า 1,788 ลา้นบาท และ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มูลค่า 1,759 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปิดความเส่ียงสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ 

(3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาด
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีฐานะ
เปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าว
ดว้ยการท าให้มัน่ใจว่าตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และมีการใชอ้นุพนัธ์และ
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อจดัการฐานะเปิดต่อความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืม
บางรายการ 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

 (พันบาท) 

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร  
สินทรัพยท์างการเงิน 2,089 
หน้ีสินทางการเงิน (23,391,718) 
 (23,389,629) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,259,727 
 (21,129,902) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกับธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
เงินบาท 2,260 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
0.27 ต่อปี โดยสัญญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ท าใหเ้กิดก าไร
หรือขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่าตวัแปรอ่ืน
โดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี  

 ก าไรหรือขาดทุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบ้ีย
เพิ่มขึ้น 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย 
ลดลง 1% 

 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (225,840)  225,840 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 22,597  (22,597) 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (203,243)  203,243 
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32 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมี 

(ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 2,909 ลา้นบาท 
(2562: 4,571 ล้านบาท) 

(ข) ภาระผกูพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และวตัถุดิบเป็นเงินประมาณ 856 ลา้นบาท (2562: 648 ล้านบาท) 

(ค) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนักลุ่มบริษทัใหแ้ก่หน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จ านวน 81 ลา้นบาท (2562: 85 ล้านบาท) 

(ง) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศซ่ึงวงเงิน
ท่ีกลุ่มบริษทัค ้าประกนัมีมูลค่าไม่เกิน 198 ลา้นบาท (2562: 264 ล้านบาท) 

(จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศเพื่อจดัส่งและขนถ่ายช้ินไมส้ับทางเรือ บริษทัย่อย
มีภาระผกูพนัในการขายและส่งมอบช้ินไมส้ับในปริมาณประมาณ 48,000 ตนัแห้งต่อปี สัญญามีระยะเวลา 12 ปี 
โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2577 

(ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในประเทศเพื่อส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลไปยงัจุดส่งมอบ บริษทัย่อย
มีภาระผกูพนัในการขายและส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตนัต่อปี สัญญามีระยะเวลา 
25 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2580 

33 กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ารงฐานเงินทุนใหแ้ข็งแกร่ง 
โดยการวางแผนการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสด
ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมี
อตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมัน่คง
ของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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34 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

(ก) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 2 (ค) กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ
ผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบของการส้ินสุดการใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวดังกล่าว
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ซ่ึงไม่ไดมี้ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

(ข) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นเพื่อเขา้ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน 
Go-Pak UK Limited (หรือ “Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าในการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหาร
ในสหราชอาณาจกัร ยโุรปและอเมริกาเหนือ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 การควบรวมกิจการ Go-Pak 
ไดเ้สร็จส้ิน ธุรกรรมดงักล่าวด าเนินการผา่น SCGP Solution (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั
ถือหุน้ทั้งหมด โดยแบ่งการช าระค่าหุ้นงวดแรกจ านวนเงิน 77.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 
3,180 ลา้นบาท และค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่มประมาณ 30 ถึง 56 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี การควบรวมกิจการกับ Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหาร กลุ่มบริษทัจะน าสินทรัพย ์
หน้ีสินและผลการด าเนินงานของ Go-Pak มาจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 

(ค) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,932 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่าย
ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
30 มีนาคม 2564 

(ง) เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง 
จ านวนเงิน 12,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 ต่อปี และระยะเวลาในการถือครอง
ประมาณ 1 ปี 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(จ) บริษทัอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ในการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCGP24DA) 
มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และหุ้นกูส้ ารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกมูลค่าไม่เกิน 500 ลา้นบาท 
อายุ 3 ปี 8 เดือน ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.65 ต่อปี โดยบริษทัจะออกหุ้นกูใ้นวนัท่ี 1 เมษายน 2564 
และครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 1 ธันวาคม 2567 ทั้งน้ี การออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวเป็นไปตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษทัปี พ.ศ. 2564 
วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

(ฉ) เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้นเพื่อเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan 
Plastics Manufacturing Corporation (หรือ“Duy Tan”) โดยธุรกรรมดงักล่าวจะด าเนินการผ่านบริษทัย่อย 
ท่ีจะจัดตั้ งขึ้นใหม่ซ่ึงบริษัทถือหุ้นทั้ งหมด โดยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเม่ือได้รับการอนุมัติด้าน
กฎเกณฑต์่างๆ จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจในเวียดนาม และคาดวา่ธุรกรรมจะเสร็จส้ินประมาณกลางปี 2564 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิมจะยงัคงถือหุน้ร้อยละ 30 และบริหารกิจการร่วมกบับริษทั 

35 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินรวมปี 2563 ดงัน้ี 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 
 จดั 
ประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
      งบก าไรขาดทุนรวม      
         ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 127,474  122,612  250,086 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,618,817)  (122,612)  (1,741,429) 

36 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้
ในการจดัท างบการเงินรวมน้ี เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

