
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
 
(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8179 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2564 



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม
2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,030,179          31,255,702          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 11 15,141,098          1,629,897            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 19,533,038          16,334,040          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 502,386               806,887               
สินคา้คงเหลือ 15,492,726          12,760,100          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 155,233               132,291               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 66,854,660          62,918,917          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารทุน 11 8,324                   6,152                   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 839,696               822,620               
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 741,058               603,334               
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 142,742               144,183               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 88,505,449          87,271,287          
ค่าความนิยม 3 21,349,435          18,623,670          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3 3,167,659            812,571               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,217,888            971,601               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 364,696               254,545               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 116,336,947        109,509,963        

รวมสินทรัพย์ 183,191,607        172,428,880        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม
2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 16,581,447          15,080,050          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 11,995,244          10,365,118          
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,155,315            -                       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 16,243,303          16,302,161          
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 8 492,953               426,936               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,386,490 887,582               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3 1,555,648 174,838               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 50,410,400          43,236,685          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 11,971,050          12,051,646          
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4, 8 1,271,454            1,066,814            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,079,378            2,403,658            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,713,600            3,598,083            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3 1,192,848            231,212               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 21,228,330          19,351,413          

รวมหนีสิ้น 71,638,730          62,588,098          

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม
2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้นสามัญจาํนวน 4,500 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 4,500,000            4,500,000            
ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 

(หุ้นสามัญจาํนวน 4,293 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 4,292,920            4,292,920            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 40,860,245          40,860,245          
กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 337,700               337,700               
ทุนสาํรองทัว่ไป 3,000                   3,000                   

ยังไม่ได้จัดสรร 47,024,580          46,836,323          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,672,411)           (3,592,371)           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 89,846,034          88,737,817          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21,706,843          21,102,965          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 111,552,877        109,840,782        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 183,191,607        172,428,880        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกําไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)
รายไดจ้ากการขาย 4, 9 27,253,345          24,267,444          
ตน้ทุนขาย 4 (21,204,712)         (18,526,502)         
กําไรขั้นต้น 6,048,633            5,740,942            

รายไดอ่ื้น 4 390,164               190,578               
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 6,438,797            5,931,520            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,406,546)           (1,310,367)           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (1,563,045)           (1,189,267)           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (101,565)              (1,490,741)           
รวมค่าใช้จ่าย (3,071,156)           (3,990,375)           

กําไรจากการดําเนินงาน 3,367,641            1,941,145            

ตน้ทุนทางการเงิน (260,747)              (482,299)              
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6 22,776                 25,851                 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 3,129,670            1,484,697            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (558,623)              227,697               
กําไรสําหรับงวด 2,571,047            1,712,394            

การแบ่งปันกาํไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,134,731            1,732,124            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 436,316               (19,730)                

2,571,047            1,712,394            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.50                     0.55                     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
6



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

(พันบาท)

กําไรสําหรับงวด 2,571,047            1,712,394            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,305,822            (1,019,527)           
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 1,748                   -                       
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ (28,455)                (46,934)                
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8,985                   13,115                 
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (17,722)                (33,819)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,288,100            (1,053,346)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,859,147            659,048               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,039,433            1,354,759            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 819,714               (695,711)              

3,859,147            659,048               

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลขาดทุน รายการอื่น

ของอตัรา จากการวดั ของการ รวม
แลกเปลี่ยน มูลค่ายตุิธรรม รวม เปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงินลงทุน กาํไรขาดทุน ที่เกิดจาก ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และชาํระ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน ในตราสารทุน เบด็เสร็จอื่น ผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,126,000    1,935,000    218,600       3,000           41,919,302  (2,897,896)    (7,713)           (2,905,609)    (1,362,434)    (4,268,043)    42,933,859  19,861,514  62,795,373    
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล 10 -              -              -              -              (1,312,920)  -                -                -                -                -                (1,312,920)  (501,814)          (1,814,734)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -              -              -              (1,312,920)  -                -                -                -                -                (1,312,920)  (501,814)     (1,814,734)    

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กาํไรหรือขาดทุน -              -              -              -              1,732,124    -                -                -                -                -                1,732,124    (19,730)       1,712,394      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -              -              -              -              (29,532)       (347,833)       -                (347,833)       -                (347,833)       (377,365)     (675,981)     (1,053,346)    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -              -              -              1,702,592    (347,833)       -                (347,833)       -                (347,833)       1,354,759    (695,711)     659,048         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 3,126,000    1,935,000    218,600       3,000           42,308,974  (3,245,729)    (7,713)           (3,253,442)    (1,362,434)    (4,615,876)    42,975,698  18,663,989  61,639,687    

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลขาดทุน รายการอื่น

ของอตัรา จากการวดั ของการ รวม
แลกเปลี่ยน มูลค่ายตุิธรรม รวม เปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงินลงทุน กาํไรขาดทุน ที่เกิดจาก ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และชาํระ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน ในตราสารทุน เบด็เสร็จอื่น ผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 4,292,920    40,860,245  337,700       3,000           46,836,323  (3,136,214)    (7,713)           (3,143,927)    (448,444)       (3,592,371)    88,737,817  21,102,965  109,840,782  
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล 10 -              -              -              -              (1,931,216)  -                -                -                -                -                (1,931,216)  (223,821)          (2,155,037)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -              -              -              (1,931,216)  -                -                -                -                -                (1,931,216)  (223,821)     (2,155,037)    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -              -              -              -              -              -                -                -                -                -                -              7,985           7,985             
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -              -              -              -              -                -                -                -                -                -              7,985           7,985             

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              -              -              (1,931,216)  -                -                -                -                -                (1,931,216)  (215,836)     (2,147,052)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กาํไรหรือขาดทุน -              -              -              -              2,134,731    -                -                -                -                -                2,134,731    436,316       2,571,047      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -              -              -              -              (15,258)       918,653         1,307             919,960         -                919,960         904,702       383,398       1,288,100      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -              -              -              2,119,473    918,653         1,307             919,960         -                919,960         3,039,433    819,714       3,859,147      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  2564 4,292,920    40,860,245  337,700       3,000           47,024,580  (2,217,561)    (6,406)           (2,223,967)    (448,444)       (2,672,411)    89,846,034  21,706,843  111,552,877  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 2,571,047            1,712,394            
รายการปรับปรุง
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 558,623               (227,697)              
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,899,537            1,766,806            
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (10,303)                6,271                   
กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (53,414)                (99,510)                
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 89,253                 77,698                 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 183,465               1,456,892            
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (22,776)                (25,851)                
ดอกเบ้ียรับ (50,959)                (32,386)                
ดอกเบ้ียจ่าย 258,170               427,332               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 125,259               -                       
ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอ่ืนๆ (193,144)              262,800               
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 5,354,758            5,324,749            

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,676,728)           (951,013)              
สินคา้คงเหลือ  (2,069,536)           846,151               
สินทรัพยอ่ื์น (284,535)              (186,493)              
สินทรัพย์ดําเนินงานเพิ่มขึน้ - สุทธิ (5,030,799)           (291,355)              

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563
(พันบาท)

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,636,657            158,631               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (19,556)                (92,832)                
หน้ีสินอ่ืน (129,312)              (24,905)                
หนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้ - สุทธิ 1,487,789            40,894                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 1,811,748            5,074,288            
จ่ายภาษีเงินได้ (182,460)              (223,476)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,629,288            4,850,812            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 3 (2,681,754)           -                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ี (13,427,591)         (364,446)              
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,382                   9,603                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,385,029)           (2,482,853)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (33,188)                (28,430)                
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       (2,948)                  
รับดอกเบ้ีย 27,414                 31,784                 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (17,492,766)         (2,837,290)           

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                       2,638,376            
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชําระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 1,287,935            21,895,527          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       (25,281,053)         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                       8,613,336            
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (420,870)              (5,418,419)           
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (177,333)              (181,812)              
เงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 689,732               (372,421)              
จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (253,431)              (459,503)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 436,301               1,806,452            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (15,427,177)         3,819,974            
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 201,654               120,867               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 31,255,702          4,393,845            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 16,030,179          8,334,686            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด ณ วนัส้ินงวด
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 468,983               1,398,890            
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,155,315            1,814,734            
เงินลงทุนคา้งจ่าย 2,981,277            692,464               

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3   การซ้ือธุรกิจ 
4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5   ลูกหน้ีการคา้  
6   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7   การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
8   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9   ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
10   เงินปันผล 
11   เคร่ืองมือทางการเงิน 
12   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
13   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
14   การจดัประเภทรายการใหม่ 
15   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมา ยจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

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

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินรวมประจ าปี และจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินรวมประจ าปี 
แต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอ
รายงานไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชี ผลที่เกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั
ไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุง
มูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 และไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 
 

(ง) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 น้ี ไดร้วมบญัชีของบริษทัเอสซีจี 
แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 

1. บริษทัยอ่ยในสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร 
2. บริษทัยอ่ยในสายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 
 

รายการท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลแลว้ 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 กำรซ้ือธุรกจิ 
 

(1) Go-Pak UK Limited สหราชอาณาจักร 
 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (“Go-Pak”) ซ่ึง
เป็นหน่ึงในผูน้ าในการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหารในสหราชอาณาจกัร ยุโรปและอเมริกาเหนือ 
โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 133.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 
5,449 ลา้นบาท โดยแบ่งการช าระค่าหุ้นงวดแรกจ านวนเงิน 77.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 
3,161 ลา้นบาท และค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่ม 

 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะช่วยเสริม
ความแข็งแกร่งของฐานตลาดผูบ้ริโภค และเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปยงัตลาดสหราชอาณาจกัร ยุโรปและ
อเมริกาเหนือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑอ์าหาร และขยายความสามารถใน
การผลิตและจดัจ าหน่ายเพื่อการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีได้มา โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมได้แล้วเสร็จ และมีการบันทึก
รายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ 

 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 

   มูลค่ำยุติธรรม 
   Go-Pak 
   (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   479 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   290 
สินคา้คงเหลือ   431 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน   5 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   595 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   2,263 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (208) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย   (357) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (49) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (444) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้   3,005 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ   2,444 
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือธุรกจิ   5,449 
เงินสดท่ีไดม้า   (479) 
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือธุรกจิ - สุทธิ   4,970 
หัก เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต   (2,288) 
กระแสเงินสดจ่ำย - สุทธิ ถึงวนัที่ 31 มีนำคม 2564   2,682 

 

กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของ Go-Pak มาจดัท างบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดย Go-Pak มีรายไดจ้ากการขาย 405 ลา้นบาท รวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 118 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

ในการเขา้ซ้ือ Go-Pak กลุ่มบริษทัมีขอ้ตกลงในการจ่ายค่าหุ้นให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษทั 
เม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไว ้ขอ้ตกลงการจ่ายดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 30 ถึง 56 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการปี 2564 และปี 2565 ตามท่ี
ก าหนดในสญัญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดร้วมเงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายดงักล่าวจ านวนเงินรวม 
56.1 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,288 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าเงินลงทุนในการซ้ือธุรกิจ 
ซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ มูลค่ายตุิธรรมของเงินค่าหุ้นที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายถูกจดัล าดบัชั้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 

(2) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 94.11 ใน Bien Hoa Packaging Joint Stock Company 
(“SOVI”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศเวียดนาม และเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นบรรจุภณัฑ์
กล่องกระดาษ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พนัลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2,669 ลา้นบาท 
และมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์่ไดม้าและหน้ีสินที่รับมา โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และมีการ
บนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
กลุ่มบริษทับนัทึกปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 128 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 

 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั 

 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

     2564  2563 

  (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้     2,951  3,111 
ค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ     -  70,122 
ดอกเบ้ียจ่าย      -  160,828 
ค่าบริการ     222,590  215,199 
        
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการขายสินคา้     98,440  92,581 
รายไดเ้งินปันผล     5,700  4,750 
ซ้ือ     64,979  69,742 
        
บริษัทอื่น        
รายไดจ้ากการขายสินคา้     1,169,371  1,248,879 
ซ้ือ     1,635,648  1,593,403 
ค่าบริการ     673,630  696,993 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ลกูหนีก้ารค้า  
บริษทัใหญ่ 1,151  1,274 
บริษทัร่วม 62,540  39,561 
บริษทัอ่ืน 738,162  652,107 
รวม 801,853  692,942 
 

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  
บริษทัใหญ่ 62,449  56,387 
บริษทัร่วม 42,493  35,977 
บริษทัอ่ืน 2,953  9,405 
รวม 107,895  101,769 
 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ลกูหนีร้ะยะยาวและ 
   เงินมดัจ าแสดงภายใต้ลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน 

 

บริษทัใหญ่ 199,532  210,951 
บริษทัร่วม 120,929  117,331 
รวม 320,461  328,282 
 

เจ้าหนีก้ารค้า  
บริษทัร่วม 27,530  18,312 
บริษทัอ่ืน 888,446  839,138 
รวม 915,976  857,450 
 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน  
บริษทัใหญ่ 109,536  106,604 
บริษทัร่วม 3,714  4,886 
บริษทัอ่ืน 77,129  67,142 
รวม 190,379  178,632 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มีดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  33,827,196 
เพิ่มข้ึน -  7,910,548 
ลดลง -  (41,737,744) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม -  - 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 

 (พันบาท) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน 

 

บริษทัใหญ่ 92,263  99,157 
บริษทัร่วม 105,488  102,423 
บริษทัอ่ืน 8,807  9,148 
รวม 206,558  210,728 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคญั 
 

     2564  2563 

  (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม        
ผลประโยชน์ระยะสั้น     28,270  23,857 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     2,248  2,126 
รวม     30,518  25,983 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 หมายเหต ุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 801,853  692,942 
กิจการอ่ืน  17,035,645  13,886,511 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (146,047)  (167,242) 
สุทธ ิ  16,889,598  13,719,269 

  17,691,451  14,412,211 
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (10,303)  6,271 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 792,933  687,486 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 8,414  5,324 
1 - 3 เดือน 500  58 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 6  74 

รวม  801,853  692,942 

    

กจิกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 15,715,093  12,550,667 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 848,281  959,151 
1 - 3 เดือน 264,037  161,593 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 45,846  46,148  
มากกวา่ 12 เดือน 162,388  168,952 

 17,035,645  13,886,511 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (146,047)  (167,242) 
สุทธิ 16,889,598  13,719,269 

รวม 17,691,451  14,412,211 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 30 - 90 วนั 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดย
วิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 822,620  768,159 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย 22,776  25,851 
รายไดเ้งินปันผล (5,700)  (4,750) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 839,696  789,260 

    
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   822,620 
    

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 มี.ค.
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษทัร่วม
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ  ากดั 49 49 500,000     500,000     245,000 245,000 437,502 429,675 -            -            
บริษทัสยามนิปปอน 
อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ  ากดั 31 31 1,100,000  1,100,000  495,000 495,000 326,583 314,699 -            -            

บริษทัสหกรีนฟอเรสท ์จ ากดั 17 17 190,000     190,000     47,500   47,500   75,611   78,246   5,700   4,750   
P&S Holdings Corporation 40 40 262,588     262,588     105,121 105,121 -              -              -            -            
รวม 2,052,588  2,052,588  892,621 892,621 839,696 822,620 5,700   4,750   

- - - - - - - - 

รายไดเ้งินปันผล

(ร้อยละ) (พันบาท)

สดัส่วน
การถือหุ้น

โดยตรง/ออ้ม ทนุช าระแลว้ วิธีราคาทนุ วิธีส่วนไดเ้สีย

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 กำรเปลีย่นแปลงของหนีสิ้นที่เกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
 

เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืม เงินกูย้ืม หน้ีสิน
ระยะสั้น ระยะยาว ตามสญัญาเช่า รวม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 15,080,050    28,353,807    1,493,750      44,927,607    

การเปล่ียนแปลงจาก
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 1,287,935      (420,870)        (177,333)        689,732          

สญัญาเช่า -                       -                       82,834            82,834            
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการไดม้าในบริษทัยอ่ย 18,229            -                       338,691          356,920          
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 195,233          278,839          26,465            500,537          

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด -                       2,577              -                       2,577              
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 16,581,447    28,214,353    1,764,407      46,560,207    

(พันบาท)

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    

-   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16,581,447  15,080,050 
    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    
-   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  7,377 
-   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16,243,303  16,294,784 
 16,243,303  16,302,161 

    ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 492,953  426,936 
    รวม 33,317,703  31,809,147 

    

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
-   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  49,803 
-   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 11,971,050  12,001,843 
 11,971,050  12,051,646 

    หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,271,454  1,066,814 
   1,066,814 รวม 13,242,504  13,118,460 

   12,051,646 รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 46,560,207  44,927,607 
 

เงินกูย้มืท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนัซ่ึงไดม้าจากการซ้ือกิจการในประเทศเวียดนาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
มีการน าลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี 297 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั
การกู้ยืมเงิน ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนและด าเนินการไถ่ถอน
หลกัประกนัทั้งหมดแลว้ 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ีย
เฉล่ียร้อยละ 0.55 ถึง 5.45 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 0.55 ถึง 9.50 ต่อปี) 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.00 ถึง 
10.90 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 1.00 ถึง 10.90 ต่อปี) 
 

9 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน 
 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
   แบบครบวงจร 

ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์เยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) เช่น บรรจุภัณฑ์
กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย (Retail Display 
Packaging) ถุงกระดาษรีไซเคิลส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรม 
กระดาษบรรจุภณัฑ์ และบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance 
and Polymer Packaging หรือ “PPP”) ทั้งแบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) และแบบคงรูป 
(Rigid Packaging) 

  สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ประกอบดว้ยภาชนะบรรจุภณัฑ์สัมผสัอาหารปลอดภยั ผลิตภณัฑ์กระดาษพิมพ์เขียน
และเยือ่กระดาษ 

  ส่วนงานอ่ืน กิจการลงทุน 
 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA 
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมลูตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม มดีังนี ้
 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ข้อมลูจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มุนเวียน 38,594,086    33,741,848    7,315,440      4,891,681      59,022,214    58,028,265    (38,077,080)   (33,742,877)   66,854,660    62,918,917    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     -                     402,194         392,945         437,502         429,675         -                     -                     839,696         822,620         
เงินลงทุนในตราสารทุน 815,282         813,110         -                     -                     34,447,438    34,447,438    (35,254,396)   (35,254,396)   8,324             6,152             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 69,781,147    68,705,641    18,952,842    18,774,437    319,808         324,220         (548,348)        (533,011)        88,505,449    87,271,287    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,437,482    19,932,159    6,221,425      1,229,407      564,698         509,216         (240,127)        (260,878)        26,983,478    21,409,904    
รวมสินทรัพย์ 129,627,997  123,192,758  32,891,901    25,288,470    94,791,660    93,738,814    (74,119,951)   (69,791,162)   183,191,607  172,428,880  

เงินกูย้มืระยะสั้น 44,018,590    40,111,534    2,154,593      1,465,130      22,994,370    23,435,242    (35,849,850)   (33,202,759)   33,317,703    31,809,147    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,187,466    10,106,365    1,948,341      1,569,240      2,196,317      304,929         (2,239,427)     (552,996)        17,092,697    11,427,538    
เงินกูย้มืระยะยาว 7,574,251      7,639,235      1,401,928      1,185,393      5,086,001      5,093,582      (819,676)        (799,750)        13,242,504    13,118,460    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,353,400      5,204,726      1,098,143      635,544         534,283         392,683         -                     -                     7,985,826      6,232,953      
รวมหน้ีสิน 73,133,707    63,061,860    6,603,005      4,855,307      30,810,971    29,226,436    (38,908,953)   (34,555,505)   71,638,730    62,588,098    
ส่วนของผูถื้อหุน้ 56,494,290    60,130,898    26,288,896    20,433,163    63,980,689    64,512,378    (35,210,998)   (35,235,657)   111,552,877  109,840,782  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 129,627,997  123,192,758  32,891,901    25,288,470    94,791,660    93,738,814    (74,119,951)   (69,791,162)   183,191,607  172,428,880  

(พันบาท)

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ข้อมลูจากงบก าไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก 22,967,233    20,137,481    4,286,112      4,129,963      -                     -                     -                     -                     27,253,345    24,267,444    
   ระหว่างส่วนงาน 70,144           86,484           426,719         410,168         -                     -                     (496,863)        (496,652)        -                     -                     
รวมรายได้จากการขาย 23,037,377    20,223,965    4,712,831      4,540,131      -                     -                     (496,863)        (496,652)        27,253,345    24,267,444    
ตน้ทุนขาย (17,874,783)   (15,029,924)   (3,924,297)     (4,058,090)     -                     -                     594,368         561,512         (21,204,712)   (18,526,502)   
ก าไรขั้นตน้ 5,162,594      5,194,041      788,534         482,041         -                     -                     97,505           64,860           6,048,633      5,740,942      
รายได้อ่ืน 386,180         225,735         41,182           60,929           2,144,822      2,196,697      (2,182,020)     (2,292,783)     390,164         190,578         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 5,548,774      5,419,776      829,716         542,970         2,144,822      2,196,697      (2,084,515)     (2,227,923)     6,438,797      5,931,520      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (2,288,170)     (3,509,855)     (724,204)        (521,071)        (479,939)        (448,003)        421,157         488,554         (3,071,156)     (3,990,375)     
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 3,260,604      1,909,921      105,512         21,899           1,664,883      1,748,694      (1,663,358)     (1,739,369)     3,367,641      1,941,145      
ตน้ทุนทางการเงิน (297,821)        (441,314)        (21,801)          (23,360)          (131,003)        (286,771)        189,878         269,146         (260,747)        (482,299)        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,962,783      1,468,607      83,711           (1,461)            1,533,880      1,461,923      (1,473,480)     (1,470,223)     3,106,894      1,458,846      
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (523,493)        231,270         (33,452)          (2,390)            (1,241)            (101)               (437)               (1,082)            (558,623)        227,697         
ก าไร (ขาดทุน) หลงัภาษีเงินได้ 2,439,290      1,699,877      50,259           (3,851)            1,532,639      1,461,822      (1,473,917)     (1,471,305)     2,548,271      1,686,543      
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วม
   ตามวิธีส่วนได้เสีย -                     -                     14,949           24,524           7,827             1,327             -                     -                     22,776           25,851           
ก าไรส าหรับงวด 2,439,290      1,699,877      65,208           20,673           1,540,466      1,463,149      (1,473,917)     (1,471,305)     2,571,047      1,712,394      

(พันบาท)

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท)
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,127,950      1,799,404      68,370           22,078           1,540,466      1,463,149      (1,602,055)     (1,552,507)     2,134,731      1,732,124      
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสีย
      ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 311,340         (99,527)          (3,162)            (1,405)            -                 -                 128,138         81,202           436,316         (19,730)          

2,439,290      1,699,877      65,208           20,673           1,540,466      1,463,149      (1,473,917)     (1,471,305)     2,571,047      1,712,394      

ดอกเบ้ียรับ 34,473           32,083           245                507                198,488         260,108         (182,247)        (260,312)        50,959           32,386           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,382,878      1,318,760      505,234         437,038         19,597           19,054           (8,172)            (8,046)            1,899,537      1,766,806      

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืน
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
     สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 4,562             (10,547)          (57,976)          (88,963)          -                 -                 -                 -                 (53,414)          (99,510)          
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 24,310           -                 100,949         -                 -                 -                 -                 -                 125,259         -                 

 
 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 84 ของรายไดจ้ากการขายรวม ซ่ึงมาจากธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์ ร้อยละ 52 ธุรกิจบรรจุภณัฑ์จากเยื่อและ
กระดาษ ร้อยละ 26 และธุรกิจบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ร้อยละ 6 
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 

จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 30 มีนาคม 2564 22 เมษายน 2564 0.45  1,931 
      

ปี 2563      
เงินปันผลประจ าปี 2562 24 มีนาคม 2563 23 เมษายน 2563 0.42  1,313 
      

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายตุิธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

มลูค่า มลูค่ายติุธรรม
ยติุธรรม ผ่านก าไร

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

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      -                      16,030,179   16,030,179   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                      3,133,418     3,133,418     
- กองทุน 12,007,680   -                      -                      12,007,680   12,007,680   -                      

ลูกหน้ีการคา้ -                      -                      17,691,451   17,691,451   
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 65,841           -                      -                      65,841           65,841           -                      
เงินลงทุนในตราสารทุน -                      8,324             -                      8,324             -                      8,324             
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 12,073,521   8,324             36,855,048   48,936,893   

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                      -                      16,581,447   16,581,447   

เจา้หน้ีการคา้ -                      -                      9,136,916     9,136,916     
เงินปันผลคา้งจ่าย -                      -                      2,155,315     2,155,315     
เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 2,378,051     -                      -                      2,378,051     -                      2,378,051     
เงินกูย้ืมระยะยาว -                      -                      28,214,353   28,214,353   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                      -                      1,764,407     1,764,407     
หน้ีสินอนุพนัธ์ 133,547         -                      -                      133,547         133,547         -                      
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 2,511,598     -                      57,852,438   60,364,036   

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

(พันบาท)

 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง จ านวนเงิน 
12,000 ลา้นบาท ซ่ึงวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 ต่อปี 
และระยะเวลาในการถือครองประมาณ 1 ปี 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม
ผ่านก าไร ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน
หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                        -                        -     31,255,702     31,255,702 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน                        -                        -       1,629,897       1,629,897 
ลูกหน้ีการคา้                        -                        -     14,412,211     14,412,211 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์             26,830                        -                        -             26,830             26,830                        - 
เงินลงทุนในตราสารทุน                        -               6,152                        -               6,152                        -               6,152 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ             26,830               6,152     47,297,810     47,330,792 

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น                        -                        -     15,080,050     15,080,050 

เจา้หน้ีการคา้                        -                        -       7,702,501       7,702,501 
เงินกูย้ืมระยะยาว                        -                        -     28,353,807     28,353,807 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า                        -                        -       1,493,750       1,493,750 
หน้ีสินอนุพนัธ์          231,648                        -                        -          231,648          231,648                        - 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ          231,648                        -     52,630,108     52,861,756 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

(พันบาท)

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 
 

- สินทรัพยอ์นุพนัธ์และหน้ีสินอนุพนัธ์ อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่
เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนั
มากข้ึน 

 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้ น อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคา
เหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียง
ดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัและคู่สญัญาตามความเหมาะสม 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า
ซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดอ้ยา่งเป็นนยัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาดใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

 

- เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมี 
 

(ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 3,074 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2563: 2,909 ล้านบาท) 

 

(ข) ภาระผกูพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และวตัถุดิบเป็นเงินประมาณ 1,736 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 
856 ล้านบาท) 

 

(ค) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนังสือค ้าประกนักลุ่มบริษทัให้แก่หน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จ านวน 76 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 81 ล้านบาท) 

 

(ง) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศซ่ึงวงเงิน
ท่ีกลุ่มบริษทัค ้าประกนัมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 165 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 198 ล้านบาท) 

 

(จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศเพื่อจดัส่งและขนถ่ายช้ินไมส้ับทางเรือ บริษทัย่อย
มีภาระผกูพนัในการขายและส่งมอบช้ินไมส้ับในปริมาณประมาณ 48,000 ตนัแหง้ ต่อปี สญัญามีระยะเวลา 12 ปี 
โดยสญัญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2577 

 

(ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในประเทศเพื่อส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลไปยงัจุดส่งมอบ บริษทัยอ่ย 
มีภาระผูกพนัในการขายและส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตนั ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 
25 ปี โดยสญัญาจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2580 

 

13 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก) เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้คร้ังที่ 1/2564 จ  านวน 5,500 ลา้นบาท ที่อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.65 ต่อปี อาย ุ3 ปี 8 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 

 

(ข) เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 TCG Solutions Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีถือหุ้นทั้งหมดโดย
บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ์ จ  ากดั (หรือ “TCG”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัและ Rengo Company 
Limited ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีสัดส่วนร้อยละ 70 : 30 ตามล าดบั ไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้นอยา่งมีเง่ือนไขเพื่อเขา้
ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ 
PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า “Intan Group”) ซ่ึงเป็นผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยธุรกรรมดงักล่าวคาดวา่จะเสร็จส้ินประมาณกลางปี 2564 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภท
รายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงัน้ี 
 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 จดั 
ประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
      งบก าไรขาดทุนรวม      
         ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (172,227)  (1,318,514)  (1,490,741) 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,800,813)  1,318,514  (482,299) 
 

15 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัท า
งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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