
 

 

 

 

 

 

 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

(“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต

จาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8179 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

9 พฤศจิกายน 2564 



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,185,638            31,255,702          

เงินลงทุนในตราสารหนีระยะสัน 11 13,124,334          1,629,897            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 5 23,705,937          16,334,040          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 705,349               806,887               

สินคา้คงเหลือ 23,097,490          12,760,100          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 250,209               132,291               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 67,068,957          62,918,917          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11 82,244                 12,565                 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 862,865               822,620               

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 685,562               603,334               

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 139,824               144,183               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 97,349,257          87,271,287          

ค่าความนิยม 3 26,735,375          18,623,670          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 3 7,878,089            812,571               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,042,766            971,601               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 338,308               248,132               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 135,114,290        109,509,963        

รวมสินทรัพย์ 202,183,247        172,428,880        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

3



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 8 25,069,743          15,080,050          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4 16,115,453          10,365,118          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 1,702,287            16,302,161          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 8 451,295               426,936               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 785,835               887,582               

หนีสินหมุนเวียนอืน 3 4,355,981 174,838               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 48,480,594          43,236,685          

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 17,231,396          12,051,646          

หนีสินตามสัญญาเช่า 4, 8 1,740,008            1,066,814            

หุน้กู ้ 8 5,492,455            -                      

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,297,069            2,403,658            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,048,025            3,598,083            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3 240,336               231,212               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 33,049,289          19,351,413          

รวมหนีสิน 81,529,883          62,588,098          

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้นสามญัจาํนวน 4,500 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 4,500,000            4,500,000            

ทุนทีออกและชาํระแล้ว 

(หุ้นสามญัจาํนวน 4,293 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 4,292,920            4,292,920            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 40,860,245          40,860,245          

ส่วนตาํกวา่ทุนอืน (1,445,017)          (448,444)             

กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 337,700               337,700               

ทุนสาํรองทวัไป 3,000                   3,000                   

ยงัไม่ได้จัดสรร 50,011,282          46,836,323          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,188,067            (3,143,927)          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 95,248,197          88,737,817          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,405,167          21,102,965          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 120,653,364        109,840,782        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 202,183,247        172,428,880        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

รายไดจ้ากการขาย 4, 9 31,930,346          23,287,441          

ตน้ทุนขาย 4 (26,416,565)        (18,701,109)        

กําไรขันต้น 5,513,781            4,586,332            

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 391,234               -                      

รายไดอื้น 4 192,004               177,353               

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 6,097,019            4,763,685            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,862,751)          (1,293,150)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (1,509,266)          (1,125,679)          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                      (282,544)             

รวมค่าใช้จ่าย (3,372,017)          (2,701,373)          

กําไรจากการดําเนินงาน 2,725,002            2,062,312            

ตน้ทุนทางการเงิน (283,088)             (332,343)             

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6 17,636                 17,261                 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,459,550            1,747,230            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (407,049)             (313,004)             

กําไรสําหรับงวด 2,052,501            1,434,226            

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,780,867            1,335,144            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 271,634               99,082                 

2,052,501            1,434,226            

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.41                     0.43                     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

กําไรสําหรับงวด 2,052,501            1,434,226            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,313,094            (13,100)               

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน (68)                      -                      

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 4,314                   (12,788)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6 -                      (4,391)                 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (863)                    1,981                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3,383                   (15,198)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 3,316,477            (28,298)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,368,978            1,405,928            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,169,080            1,344,363            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,199,898            61,565                 

5,368,978            1,405,928            

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

รายไดจ้ากการขาย 4, 9 89,078,496          69,190,251          

ตน้ทุนขาย 4 (71,369,101)        (54,254,686)        

กําไรขันต้น 17,709,395          14,935,565          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 454,764               -                      

รายไดอื้น 4 824,287               459,721               

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 18,988,446          15,395,286          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (4,785,666)          (3,799,990)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (4,477,805)          (3,721,663)          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                      (573,548)             

รวมค่าใช้จ่าย (9,263,471)          (8,095,201)          

กําไรจากการดําเนินงาน 9,724,975            7,300,085            

ตน้ทุนทางการเงิน (850,780)             (1,177,750)          

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6 47,491                 54,930                 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 8,921,686            6,177,265            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,585,176)          (544,648)             

กําไรสําหรับงวด 7,336,510            5,632,617            

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,178,859            4,971,484            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,157,651            661,133               

7,336,510            5,632,617            

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1.44                     1.59                     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

กําไรสําหรับงวด 7,336,510            5,632,617            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 5,859,239            406,689               

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมลูค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 1,550                   -                      

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (8,250)                 (59,366)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6 7,151                   (4,391)                 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,092                   14,783                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 4,543                   (48,974)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 5,863,782            357,715               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 13,200,292          5,990,332            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,511,038          5,287,036            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,689,254            703,296               

13,200,292          5,990,332            

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจงิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลขาดทุน

ของอตัรา จากการวดั รวม

ส่วน แลกเปลียน มูลค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอืน  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ตาํกวา่ ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงินลงทุน ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอืน ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงนิ ในตราสารทุน ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พนับาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 3,126,000     1,935,000     (1,362,434)    218,600        3,000            41,919,302     (2,897,896)      (7,713)             (2,905,609)      42,933,859     19,861,514     62,795,373     

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 10 -                -                -                -                -                (1,312,920)      -                  -                  -                  (1,312,920)      (653,095)               (1,966,015)

รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                -                -                -                -                (1,312,920)      -                  -                  -                  (1,312,920)      (653,095)         (1,966,015)      

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การเปลียนแปลงทไีม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                -                (71,559)         -                -                -                  -                  -                  -                  (71,559)           (475,870)         (547,429)         

การเปลียนแปลงททีาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                -                -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  8,141              8,141              

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                -                (71,559)         -                -                -                  -                  -                  -                  (71,559)           (467,729)         (539,288)         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                (71,559)         -                -                (1,312,920)      -                  -                  -                  (1,384,479)      (1,120,824)      (2,505,303)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                -                -                -                -                4,971,484       -                  -                  -                  4,971,484       661,133          5,632,617       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                -                -                -                -                (40,742)           356,294          -                  356,294          315,552          42,163            357,715          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                -                4,930,742       356,294          -                  356,294          5,287,036       703,296          5,990,332       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2563 3,126,000     1,935,000     (1,433,993)    218,600        3,000            45,537,124     (2,541,602)      (7,713)             (2,549,315)      46,836,416     19,443,986     66,280,402     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจงิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลขาดทุน

ของอตัรา จากการวดั รวม

ส่วน แลกเปลียน มูลค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอืน  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ตาํกวา่ ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงินลงทุน ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอืน ตามกฎหมาย ทวัไป งบการเงนิ ในตราสารทุน ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พนับาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 4,292,920     40,860,245   (448,444)       337,700        3,000            46,836,323     (3,136,214)      (7,713)             (3,143,927)      88,737,817     21,102,965     109,840,782   

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 10 -                -                -                -                -                (3,004,085)      -                  -                  -                  (3,004,085)      (515,239)               (3,519,324)

รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                -                -                -                -                (3,004,085)      -                  -                  -                  (3,004,085)      (515,239)         (3,519,324)      

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การเปลียนแปลงทไีม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                -                (996,573)       -                -                -                  -                  -                  -                  (996,573)         (413,917)         (1,410,490)      

การเปลียนแปลงททีาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                -                -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  2,542,104       2,542,104       

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                -                (996,573)       -                -                -                  -                  -                  -                  (996,573)         2,128,187       1,131,614       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                (996,573)       -                -                (3,004,085)      -                  -                  -                  (4,000,658)      1,612,948       (2,387,710)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                -                -                -                -                6,178,859       -                  -                  -                  6,178,859       1,157,651       7,336,510       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                -                -                -                -                185                 4,330,836       1,158              4,331,994       4,332,179       1,531,603       5,863,782       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                -                6,179,044       4,330,836       1,158              4,331,994       10,511,038     2,689,254       13,200,292     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2564 4,292,920     40,860,245   (1,445,017)    337,700        3,000            50,011,282     1,194,622       (6,555)             1,188,067       95,248,197     25,405,167     120,653,364   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 7,336,510            5,632,617            

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,585,176            544,648               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,015,754            5,364,654            

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) (8,378)                 1,884                   

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 134,440               14,694                 

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 271,147               221,274               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 200,211               460,357               

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (47,491)               (54,930)               

ดอกเบียรับ (160,486)             (137,697)             

ดอกเบียจ่าย 850,780               1,115,363            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 125,259               -                      

ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอืนๆ (245,746)             262,371               

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 16,057,176          13,425,235          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (4,095,292)          (122,489)             

สินคา้คงเหลือ  (6,897,548)          1,361,641            

สินทรัพยอื์น (841,976)             (196,976)             

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน) - สุทธิ (11,834,816)        1,042,176            

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 3,485,332            564,282               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (75,641)               (261,466)             

หนีสินอืน (63,271)               (38,975)               

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน - สุทธิ 3,346,420            263,841               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 7,568,780            14,731,252          

จ่ายภาษีเงินได้ (1,866,447)          (1,398,815)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,702,333            13,332,437          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 3 (10,714,812)        (614,885)             

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนในตราสารหนีจากกิจการอืน (11,274,365)        663                      

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,288                 35,706                 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,192,590)          (5,795,586)          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (130,398)             (78,618)               

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                      4,523                   

รับเงินปันผล 14,397                 7,739                   

รับดอกเบีย 157,572               135,602               

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (26,129,908)        (6,304,856)          

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                      2,557,132            

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                      39                        

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (1,410,490)          (547,469)             

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชําระ) เงินกู้ยืม

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 6,816,312            20,944,967          

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                      (33,825,986)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,000,000            15,326,978          

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (16,436,772)        (5,536,089)          

เงินสดจ่ายเพือชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (425,728)             (372,803)             

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 5,500,000            -                      

เงินกู้ยืมเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 453,812               (3,462,933)          

จ่ายเงนิปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (3,004,085)          (1,312,920)          

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (515,239)             (653,095)             

รวมจ่ายเงนิปันผล (3,519,324)          (1,966,015)          

จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงินอืน (857,821)             (1,107,131)          

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,333,823)          (4,526,377)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (25,761,398)        2,501,204            

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 691,334               124,820               

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 6,185,638            7,019,869            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด ณ วนัสินงวด

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 364,357               894,561               

เงินลงทุนคา้งจ่าย 4,806,148            40,988                 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1   ขอ้มูลทัว่ไป 

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3   การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 

4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5   ลูกหน้ีการคา้  

6   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

7   การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

8   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

9   ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 

10   เงินปันผล 

11   เคร่ืองมือทางการเงิน 

12   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

13   เร่ืองอ่ืนๆ 

14   การจดัประเภทรายการใหม่ 

15   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

   

   

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ โดยจดัทาํเป็นภาษาไทย

และภาษาองักฤษ และไดร้ับอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 

บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการดา้นบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น

สองสายธุรกิจหลกั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร และ (2) สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินรวมประจาํปี และจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี  กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินรวมประจาํปี 

แต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอ

รายงานไปแล้ว ดงันั้น การอ่านงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 

ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 

ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลสาํคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั

ไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํให้เกิดความไม่แน่นอน

ในการประมาณการ ในปี 2563 กลุ่มบริษทัได้เลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน

ช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุง

มูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 และไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม 
 

(ง) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 น้ี ได้รวมบญัชีของ

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยท่ีนาํมาจดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

มีดงัน้ี 
 

1. บริษทัยอ่ยในสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร 

2. บริษทัยอ่ยในสายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 
 

รายการท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาลแลว้ 
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3 การซ้ือธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
 

ปี 2564 
 

(ก) การซ้ือธุรกิจ 
 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

(1) Go-Pak UK Limited สหราชอาณาจักร 
 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด 

ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (“Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้าํในการให้บริการโซลูชนั

ดา้นบรรจุภณัฑ์อาหารในสหราชอาณาจกัร ยุโรปและอเมริกาเหนือ การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา

รวมประมาณ 133.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,449 ลา้นบาท โดยแบ่งการชาํระค่าหุน้งวดแรก

จาํนวนเงิน 77.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,161 ลา้นบาท และค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือพิจารณาจาก

ผลประกอบการปี 2564 และ 2565 ซ่ึงคาดว่าค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงินประมาณ 30 ถึงไม่เกิน 56 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 1,230 ถึง 2,300 ลา้นบาท 
 

ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายชาํระเงินค่าหุ้นงวดท่ี 2 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ Go-Pak 

เป็นจาํนวนเงิน 29.88 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,358 ลา้นบาท 
 

การได้มาซ่ึงอาํนาจควบคุมใน Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะช่วยเสริม

ความแข็งแกร่งของฐานตลาดผูบ้ริโภค และเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยงัตลาดสหราชอาณาจกัร ยุโรปและ

อเมริกาเหนือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหาร และขยายความสามารถ

ในการผลิตและจดัจาํหน่ายเพื่อการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
 

(2) Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น

ทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation (“Duy Tan”) 

ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้บรรจุภณัฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging) ชั้นนาํในประเทศเวียดนาม การเขา้ซ้ือหุ้น

ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 5,500 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 7,870 ลา้นบาท 

โดยแบ่งการชาํระค่าหุ้นงวดแรกจาํนวนเงิน 3,630 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,195 ลา้นบาท 

และจะชาํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือโดยพิจารณาจากผลประกอบการปี 2563 และ 2564 
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การไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมใน Duy Tan เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติกแบบคงรูปของกลุ่มบริษทัสู่ภูมิภาค

อาเซียน และเสริมความแขง็แกร่งในการรองรับทั้งผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคและผูบ้ริโภคในประเทศเวียดนาม 

ซ่ึง Duy Tan มีลูกคา้เป็นบรรษทัขา้มชาติและเจา้ของสินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตสูงเป็น

ส่วนใหญ่ นอกจากน้ี ยงัผลิตสินคา้ในกลุ่มเคร่ืองใชใ้นบา้น เช่น อุปกรณ์และภาชนะบรรจุอาหาร การลงทุนดงักล่าว

ช่วยเพิ่มฐานลูกคา้ ในขณะเดียวกนัช่วยผนึกกาํลงัทางธุรกิจผา่นการขายสินคา้เสริมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(3) PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า 

“Intan Group”) ประเทศอินโดนีเซีย 
 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 TCG Solutions Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทกลุ่มสยาม

บรรจุภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัและ Rengo Company Limited ประเทศญ่ีปุ่น ในสัดส่วน

ร้อยละ 70 และ 30 ตามลาํดบั ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box 

PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า “Intan Group”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลูกฟูก

ในประเทศอินโดนีเซีย การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 856 พนัลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่า

เงินบาท 1,978 ลา้นบาท โดยแบ่งการชาํระค่าหุ้นงวดแรกจาํนวนเงิน 822 พนัลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 

1,897 ลา้นบาท และจะชาํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือโดยพิจารณาจากผลประกอบการปี 2565 และ 2566 
 

Intan Group เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงดาํเนินธุรกิจในพื้นท่ียทุธศาสตร์

สําคญั 4 แห่ง ไดแ้ก่ Surabaya ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเกาะชวา Semarang ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะชวา 

Bekasi ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเกาะชวา และ Minahasa ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสี โดยมีลูกคา้

ในกลุ่มธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ทั้ งท่ีเป็นบรรษัทข้ามชาติและเจ้าของกิจการ

ภายในประเทศ การไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมใน Intan Group ถือเป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์กระดาษของกลุ่มบริษทั

ในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และยงัเป็นการเพิ่ม

สัดส่วนการบูรณาการในแนวตั้ง (Internal Integration) ร่วมกนักบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ์ PT Fajar Surya 

Wisesa Tbk. 
 

การซ้ือธุรกิจดังกล่าวขา้งต้น กลุ่มบริษทัมีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินสุทธิท่ีได้มา โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมได้แล้วเสร็จ และมีการบนัทึก

รายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ 
 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม

ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 

มูลค่ายตุธิรรม

Go-Pak Duy Tan Intan Group รวม 

(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 479            283            35              797            

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 290            1,204         699            2,193         

สินคา้คงเหลือ 431            1,824         344            2,599         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 595            4,743         1,698         7,036         

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2,263         4,497         -             6,760         

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 5                 35              18              58              

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวียนอื่น (208)           (1,168)       (733)           (2,109)       

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (357)           (2,861)       (585)           (3,803)       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (49)             (37)             (9)               (95)             

หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (444)           (1,149)       (28)             (1,621)       

หนี้สินไมห่มุนเวียนอื่น -             (49)             (89)             (138)           

รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ 3,005         7,322         1,350         11,677      

หัก สว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ -             (2,196)       (338)           (2,534)       

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 3,005         5,126         1,012         9,143         

คา่ความนิยมจากการซื้อธุรกจิ 2,444         2,744         966            6,154         

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจ 5,449         7,870         1,978         15,297      

เงินสดที่ไดม้า (797)           

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 14,500      

หัก เงินคา่หุน้ที่คาดวา่จะตอ้งจา่ยในอนาคต

และเงินฝากธนาคารที่มีเง่ือนไขเฉพาะ (4,205)       

กระแสเงนิสดจ่าย - สุทธิ ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564 10,295      
 

 

เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตซ่ึงพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่ม ไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า

เงินลงทุนในการซ้ือธุรกิจ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มูลค่ายติุธรรมของเงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย

ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จาํนวน 380 ลา้นบาท ไดแ้สดงสุทธิกบัเงินลงทุนคา้งจ่าย โดยจะ

ถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดไวภ้ายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัซ้ือธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัไดน้าํสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมาจดัทาํงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขาย 3,095 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี รายได้จากการขายของบริษทัย่อยดังกล่าวตั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ีกลุ่มธุรกิจไดมี้การซ้ือธุรกิจดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 5,462 ลา้นบาท 
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 199 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ในงบกาํไรขาดทุนรวม 
 

ปี 2563 
 

Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 94.11 ใน Bien Hoa Packaging Joint Stock Company 

(“SOVI”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศเวียดนาม และเป็นหน่ึงในผูน้าํดา้นบรรจุภณัฑ์

กล่องกระดาษ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2,669 ลา้นบาท 

และมีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา โดย ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง

ฐานะการเงินรวม 
 

ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็จ และมีการ

บนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแลว้ โดยกลุ่มบริษทับนัทึกปรับปรุง

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 128 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับปรุงบญัชี

เก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 
 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม

ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มในบริษทั วีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จากร้อยละ 80 

เป็นร้อยละ 100 และบริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จาํกดั จากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 จาํนวนเงินรวม 1,410 ลา้นบาท 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

   (ล้านบาท) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีไดม้า   414 

หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   (1,410) 

การเพิม่ขึน้ของส่วนต่ํากว่าทุนอ่ืน   (996) 

 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุม

ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ

การบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั

เดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 

รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

รายไดจ้ากการขาย 377  2,399  5,970  8,033 

ค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ -  67,455  -  198,672 

ดอกเบ้ียจ่าย  -  36,869  -  254,467 

ค่าบริการ 221,383  210,748  663,275  622,735 
 

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการขาย 120,920  87,127  330,985  277,646 

รายไดเ้งินปันผล 8,697  2,989  14,397  7,739 

ซ้ือ 61,681  51,401  199,783  184,615 

        



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทอื่น        

รายไดจ้ากการขาย 1,747,357  892,181  4,371,616  2,885,885 

ซ้ือ 2,491,004  1,558,069  6,187,581  4,854,590 

ค่าบริการ 745,506  577,548  2,151,569  1,883,093 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า  

บริษทัใหญ่ 341  1,274 

บริษทัร่วม 64,413  39,561 

บริษทัอ่ืน 1,188,996  652,107 

รวม 1,253,750  692,942 

 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน  

บริษทัใหญ่ 75,865  56,387 

บริษทัร่วม 30,674  35,977 

บริษทัอ่ืน 2,736  9,405 

รวม 109,275  101,769 

 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ลูกหนีร้ะยะยาวและ 

   เงินมัดจาํแสดงภายใต้ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

บริษทัใหญ่ 176,373  210,951 

บริษทัร่วม 124,940  117,331 

รวม 301,313  328,282 
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สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

24 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า  

บริษทัร่วม 24,799  18,312 

บริษทัอ่ืน 1,417,224  839,138 

รวม 1,442,023  857,450 

 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน  

บริษทัใหญ่ 84,768  106,604 

บริษทัร่วม 4,083  4,886 

บริษทัอ่ืน 112,253  67,142 

รวม 201,104  178,632 

 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน 

 

บริษทัใหญ่ 126,800  99,157 

บริษทัร่วม 108,828  102,423 

บริษทัอ่ืน 240,371  9,148 

รวม 475,999  210,728 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ 
 

 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,747  29,803  89,279  79,964 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,187  2,130  6,682  6,386 

รวม 28,934  31,933  95,961  86,350 
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5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,253,750  692,942 

กิจการอ่ืน  20,265,644  13,886,511 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (217,837)  (167,242) 

สุทธิ  20,047,807  13,719,269 

รวม  21,301,557  14,412,211 

 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน     

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ)  (8,378)  986 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

ภายในวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 1,213,683  687,486 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 12,059  5,324 

1 - 3 เดือน 19,131  58 

มากกวา่ 3 - 12 เดือน 8,877  74 

รวม  1,253,750  692,942 

    

กิจการอ่ืน    

ภายในวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 17,581,695  12,550,667 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 1,654,884  959,151 

1 - 3 เดือน 693,872  161,593 

มากกวา่ 3 - 12 เดือน 191,151  46,148 

มากกวา่ 12 เดือน 144,042  168,952 

 20,265,644  13,886,511 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (217,837)  (167,242) 

สุทธิ 20,047,807  13,719,269 

รวม 21,301,557  14,412,211 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 30 - 90 วนั 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดย

วิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 822,620  768,159 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย 47,491  54,930 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - วิธีส่วนไดเ้สีย 7,151  (4,391) 

รายไดเ้งินปันผล (14,397)  (7,739) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 862,865  810,959 

    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   822,620 

 

7 การเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

เงินเบิกเกนิบญัชี

และเงินกูย้ืม เงินกูย้ืม หนี้สิน

ระยะสั้น ระยะยาว ตามสญัญาเชา่ หุน้ก ู ้ รวม

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

การเปลี่ยนแปลงจาก

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 6,816,312      (11,436,772)   (425,728)        5,491,264     445,076                  

สญัญาเชา่ -                       -                       366,384          -                      366,384                  

การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการไดม้าในบริษทัยอ่ย 2,041,424      1,097,890      664,049          -                      3,803,363              

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 1,131,957      912,954          92,848            2,137,759              

การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใชเ่งินสด -                       5,804              -                       1,191             6,995                      

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 25,069,743    18,933,683    2,191,303      5,492,455     51,687,184            

(พันบาท)
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8 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน    

-   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,351,032  -  

-   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 23,718,711  15,080,050 

 25,069,743  15,080,050 

    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    

-   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 166,650  7,377 

-   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,535,637  16,294,784 

 1,702,287  16,302,161 

    ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 451,295  426,936 

    รวม 27,223,325  31,809,147 

    

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

-   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 795,081  49,803 

-   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16,436,315  12,001,843 

 17,231,396  12,051,646 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,740,008  1,066,814 

หุน้กู ้ 5,492,455  - 

    รวม 24,463,859  13,118,460 

    รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 51,687,184  44,927,607 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2564 จาํนวน 5,500 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.65 ต่อปี 

อาย ุ3 ปี 8 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2567 
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เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2564 บริษทัได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศ 

จาํนวนเงิน 5,000 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเช่ือมโยงกบัการดาํเนินงานดา้นความยัง่ยืน (Sustainability-

Linked Loan หรือ SLL) ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบ้ียคงท่ีและจะมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงหากสามารถ

ดาํเนินการบรรลุเป้าหมายด้านความยัง่ยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ตามท่ีกําหนดไวใ้น

สัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืดงักล่าวทั้งจาํนวน 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีมีหลกัประกนัซ่ึงไดม้าจากการซ้ือธุรกิจในระหว่างปี 2564 ในประเทศ

เวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย มีการนาํสินคา้คงเหลือ และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 จาํนวนเงินรวม 2,257 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงิน และมีเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างดาํเนินการจดัหาเงินกูย้ืมใหม่เพื่อทดแทนเงินกูย้ืมเดิม รวมทั้งปลดหลกัประกนั นอกจากน้ี 

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีมีหลกัประกัน ณ ส้ินปี 2563 ซ่ึงไดม้าจากการซ้ือธุรกิจในประเทศเวียดนาม ไดมี้การจ่าย

ชาํระคืนเงินกูย้มืและไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมดแลว้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ีย

เฉล่ียร้อยละ 0.55 ถึง 9.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 0.55 ถึง 9.50 ต่อปี) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.00 ถึง 

10.20 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 1.00 ถึง 10.90 ต่อปี) 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก

ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการกาํหนด

ส่วนงาน 
 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วน

ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 

   แบบครบวงจร 

ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์เยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) เช่น บรรจุภัณฑ์

กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจาํหน่าย (Retail Display 

Packaging) ถุงกระดาษรีไซเคิลสําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรม 

กระดาษบรรจุภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์จากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance 

and Polymer Packaging หรือ “PPP”) ทั้งแบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) และแบบคงรูป 

(Rigid Packaging) 

  สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ประกอบดว้ยภาชนะบรรจุภณัฑ์สัมผสัอาหารปลอดภยั ผลิตภณัฑ์กระดาษพิมพ์เขียน

และเยือ่กระดาษ 

  ส่วนงานอ่ืน กิจการลงทุน 
 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจใชส้ําหรับการประเมินผลการดาํเนินงานและจดัสรรทรัพยากรสําหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั

ประเมินความสามารถในการดาํเนินงานตาม EBITDA 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจสาํหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังนี ้
 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตัดบัญชี

แบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ สว่นงานอื่น ระหวา่งสว่นงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 31 ธ.ค.

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

ข้อมลูจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยห์มุนเวียน 50,055,757    33,741,848    8,180,218      4,891,681      55,231,858    58,028,265    (46,398,876)   (33,742,877)   67,068,957    62,918,917    

เงินลงทุนในบริษัทรว่ม -                 -                 417,396         392,945         445,469         429,675         -                 -                 862,865         822,620         

เงินลงทุนในตราสารทุน 813,896         813,110         -                 -                 40,577,172    34,447,438    (41,383,130)   (35,254,396)   7,938             6,152             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 79,042,729    68,705,641    18,520,915    18,774,437    352,443         324,220         (566,830)        (533,011)        97,349,257    87,271,287    

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื่น 30,180,151    19,932,159    6,393,399      1,229,407      580,970         509,216         (260,290)        (260,878)        36,894,230    21,409,904    

รวมสินทรัพย์ 160,092,533  123,192,758  33,511,928    25,288,470    97,187,912    93,738,814    (88,609,126)   (69,791,162)   202,183,247  172,428,880  

เงินกูย้ืมระยะสั้น 56,402,266    40,111,534    1,157,424      1,465,130      15,058,273    23,435,242    (45,394,638)   (33,202,759)   27,223,325    31,809,147    

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 18,090,294    10,106,365    3,435,197      1,569,240      582,576         304,929         (850,798)        (552,996)        21,257,269    11,427,538    

เงินกูย้ืมระยะยาว 8,276,621      7,639,235      1,437,670      1,185,393      15,596,475    5,093,582      (846,907)        (799,750)        24,463,859    13,118,460    

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น 6,876,765      5,204,726      1,157,170      635,544         551,495         392,683         -                 -                 8,585,430      6,232,953      

รวมหน้ีสิน 89,645,946    63,061,860    7,187,461      4,855,307      31,788,819    29,226,436    (47,092,343)   (34,555,505)   81,529,883    62,588,098    

สว่นของผูถื้อหุ้น 70,446,587    60,130,898    26,324,467    20,433,163    65,399,093    64,512,378    (41,516,783)   (35,235,657)   120,653,364  109,840,782  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 160,092,533  123,192,758  33,511,928    25,288,470    97,187,912    93,738,814    (88,609,126)   (69,791,162)   202,183,247  172,428,880  
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตัดบัญชี

แบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ สว่นงานอื่น ระหวา่งสว่นงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย.

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

ข้อมลูจากงบกําไรขาดทุน

รายได้จากการขาย

   ลูกค้าภายนอก 75,224,738    58,568,826    13,853,758    10,621,425    -                 -                 -                 -                 89,078,496    69,190,251    

   ระหวา่งสว่นงาน 187,618         209,732         1,541,597      1,195,394      -                 -                 (1,729,215)     (1,405,126)     -                 -                 

รวมรายได้จากการขาย 75,412,356    58,778,558    15,395,355    11,816,819    -                 -                 (1,729,215)     (1,405,126)     89,078,496    69,190,251    

ต้นทุนขาย (60,877,119)   (44,889,433)   (12,504,842)   (10,976,381)   -                 -                 2,012,860      1,611,128      (71,369,101)   (54,254,686)   

กาํไรขั้ นต้น 14,535,237    13,889,125    2,890,513      840,438         -                 -                 283,645         206,002         17,709,395    14,935,565    

รายได้อื่น 670,543         541,193         254,595         112,243         6,368,605      4,383,909      (6,014,692)     (4,577,624)     1,279,051      459,721         

กาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 15,205,780    14,430,318    3,145,108      952,681         6,368,605      4,383,909      (5,731,047)     (4,371,622)     18,988,446    15,395,286    

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนินงาน (7,244,623)     (6,672,271)     (1,937,560)     (1,380,510)     (1,673,732)     (1,402,734)     1,592,444      1,360,314      (9,263,471)     (8,095,201)     

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นต้นทุนทางการเงิน

   และภาษีเงินได้ 7,961,157      7,758,047      1,207,548      (427,829)        4,694,873      2,981,175      (4,138,603)     (3,011,308)     9,724,975      7,300,085      

ต้นทุนทางการเงิน (967,656)        (1,060,284)     (116,170)        (60,967)          (379,654)        (676,878)        612,700         620,379         (850,780)        (1,177,750)     

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้ 6,993,501      6,697,763      1,091,378      (488,796)        4,315,219      2,304,297      (3,525,903)     (2,390,929)     8,874,195      6,122,335      

รายได้ (คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ (1,279,188)     (645,144)        (252,617)        92,297           (53,326)          11,471           (45)                 (3,272)            (1,585,176)     (544,648)        

กาํไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้ 5,714,313      6,052,619      838,761         (396,499)        4,261,893      2,315,768      (3,525,948)     (2,394,201)     7,289,019      5,577,687      

สว่นแบง่กาํไรของบริษัทรว่ม

   ตามวิธีสว่นได้เสีย -                 -                 30,151           51,078           17,340           3,852             -                 -                 47,491           54,930           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 5,714,313      6,052,619      868,912         (345,421)        4,279,233      2,319,620      (3,525,948)     (2,394,201)     7,336,510      5,632,617      
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตัดบัญชี

แบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ สว่นงานอื่น ระหวา่งสว่นงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 1 ม.ค. - 30 ก.ย.

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,963,437      5,453,116      878,890         (335,770)        4,279,233      2,319,620      (3,942,701)     (2,465,482)     6,178,859      4,971,484      

   สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสีย

      ท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ 750,876         599,503         (9,978)            (9,651)            -                 -                 416,753         71,281           1,157,651      661,133         

5,714,313      6,052,619      868,912         (345,421)        4,279,233      2,319,620      (3,525,948)     (2,394,201)     7,336,510      5,632,617      

ดอกเบ้ียรับ 132,641         136,968         801                1,551             613,203         592,823         (586,159)        (593,644)        160,486         137,698         

คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจําหนา่ย 4,459,380      4,013,288      1,523,202      1,315,271      58,461           60,360           (25,289)          (24,265)          6,015,754      5,364,654      

รายการท่ีไมเ่ป็นตัวเงินอื่น

- ขาดทุนจากการปรับมูลคา่

     สินค้าคงเหลือ 51,527           11,076           82,913           3,618             -                 -                 -                 -                 134,440         14,694           

- ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 24,310           -                 100,949         -                 -                 -                 -                 -                 125,259         -                 
 

 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 84 ของรายไดจ้ากการขายรวม ซ่ึงมาจากธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ ์ร้อยละ 53 ธุรกิจบรรจุภณัฑจ์ากเยือ่และกระดาษ 

ร้อยละ 25 และธุรกิจบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ร้อยละ 6 
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 
อตัราเงินปันผล 

ต่อหุน้ 
 

จาํนวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2564      

เงินปันผลประจาํปี 2563 30 มีนาคม 2564 22 เมษายน 2564 0.45  1,931 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 27 กรกฎาคม 2564 25 สิงหาคม 2564 0.25  1,073 

   0.70  3,004 

      

ปี 2563      

เงินปันผลประจาํปี 2562 24 มีนาคม 2563 23 เมษายน 2563 0.42  1,313 

       

11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายตุิธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่า

ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลคา่ยุติธรรม

มูลคา่ยุติธรรม ผา่นกาํไร

 ผา่นกาํไร หรือขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ตดัจาํหนา่ย รวม ระดบั 2 ระดบั 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                    -                    6,185,638   6,185,638   

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                    -                    1,054,737   1,054,737   

- กองทุน 12,069,597 -                    -                    12,069,597 12,069,597 -                    

ลูกหนี้การคา้ -                    -                    21,301,557 21,301,557 

สินทรัพย์อนุพนัธ์ 131,599      -                    -                    131,599      131,599      -                    

เงินลงทุนในตราสารหนี้

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                    -                    20,283         20,283         

- กองทุน 5,962           -                    -                    5,962           -                    5,962           

- เงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพ 32,500         -                    -                    32,500         -                    32,500         

เงินลงทุนในตราสารทุน -                    7,938           -                    7,938           -                    7,938           

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 12,239,658 7,938           28,562,215 40,809,811 

หนี้สินทางการเงนิ

เงินเบิกเกนิบญัชี

และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                    -                    25,069,743 25,069,743 

เจา้หนี้การคา้ -                    -                    11,714,142 11,714,142 

หนี้สินอนุพนัธ์ 199,840      -                    -                    199,840      199,840      -                    

เงินคา่หุน้ที่คาดวา่จะตอ้งจา่ย 4,098,239   -                    -                    4,098,239   -                    4,098,239   

เงินกูย้ืมระยะยาว -                    -                    18,933,683 18,933,683 

หนี้สินตามสญัญาเชา่ -                    -                    2,191,303   2,191,303   

หุน้ก ู ้ -                    -                    5,492,455   5,492,455   5,505,047   -                    

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 4,298,079   -                    63,401,326 67,699,405 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(พันบาท)

 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน 

12,000 ลา้นบาท ซ่ึงวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 ต่อปี 

และระยะเวลาในการถือครองประมาณ 1 ปี 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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มูลคา่ยุติธรรม

มูลคา่ยุติธรรม ผา่นกาํไร

ผา่นกาํไร หรือขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ตดัจาํหนา่ย รวม ระดบั 2 ระดบั 3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                    -                    31,255,702 31,255,702 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

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

ลูกหนี้การคา้ -                    -                    14,412,211 14,412,211 

สินทรัพย์อนุพนัธ์ 26,830         -                    -                    26,830         26,830         -                    

เงินลงทุนในตราสารทุน -                    6,152           -                    6,152           -                    6,152           

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 26,830         6,152           47,297,810 47,330,792 

หนี้สินทางการเงนิ

เงินเบิกเกนิบญัชี

และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                    -                    15,080,050 15,080,050 

เจา้หนี้การคา้ -                    -                    7,702,501   7,702,501   

หนี้สินอนุพนัธ์ 231,648      -                    -                    231,648      231,648      -                    

เงินกูย้ืมระยะยาว -                    -                    28,353,807 28,353,807 

หนี้สินตามสญัญาเชา่ -                    -                    1,493,750   1,493,750   

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 231,648      -                    52,630,108 52,861,756 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(พันบาท)

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 

ดงัต่อไปน้ี 
 

- สินทรัพยอ์นุพนัธ์และหน้ีสินอนุพนัธ์ อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีกลุ่มบริษัททาํไวก้ับธนาคารตั้งแต่

เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนั

มากขึ้น 
 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีและหุ้นกู้ อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของ

ราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียง

ดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า

ซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้ยา่งเป็นนยัสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาดใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุน

ดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและ

สังเกตได ้
 

- เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สังเกตไดท่ี้มีนยัสาํคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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12 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมี 
 

(ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 3,064 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2563: 2,909 ล้านบาท) 
 

(ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและอ่ืนๆ เป็นเงินประมาณ 1,567 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 

856 ล้านบาท) 
 

(ค) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนังสือคํ้าประกนักลุ่มบริษทัให้แก่หน่วยงานรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจและเอกชน จาํนวน 88 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 81 ล้านบาท) 
 

(ง) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัคํ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศซ่ึงวงเงิน

ท่ีกลุ่มบริษทัคํ้าประกนัมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 132 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 198 ล้านบาท) 
 

(จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากบับริษทัในต่างประเทศเพื่อจดัส่งและขนถ่ายช้ินไมส้ับทางเรือ บริษทัย่อย

มีภาระผกูพนัในการขายและส่งมอบช้ินไมส้ับในปริมาณประมาณ 48,000 ตนัแหง้ ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 12 ปี 

โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2577 
 

(ฉ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากบับริษทัในประเทศเพื่อส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลไปยงัจุดส่งมอบ บริษทัย่อย 

มีภาระผูกพนัในการขายและส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตนั ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 

25 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2580 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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13 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้นเพื่อเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. 

(“Deltalab”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์(Medical Supplies and Labware) 

ท่ีจดทะเบียนในประเทศสเปน โดยธุรกรรมดงักล่าวจะดาํเนินการผา่นบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัถือหุน้ทั้งหมดและคาดว่า

จะเสร็จส้ินประมาณไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 
 

14 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 

ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดงัน้ี 
 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

 จดั 

ประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

      งบกําไรขาดทุนรวม      

         สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (35,983)  (246,561)  (282,544) 

ตน้ทุนทางการเงิน (578,904)  246,561   (332,343) 

      

   สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (127,959)  (445,589)  (573,548) 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,623,339)  445,589   (1,177,750) 
 

15 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัทาํ

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ

งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ

ท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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