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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“SCGP”) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2563 และส ำหรับปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  2 

ผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุป 

ปี 2563 เป็นปีแห่งการเตบิโตส าหรับบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) หรือ SCGP โดยบริษัทได้
ด าเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัท่ี 22 ตลุาคม 2563 ท่ามกลางสถานการณ์
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจากการระบาดของโรค COVID-19 บริษัทยึดมั่นในความปลอดภัยสูงสุดต่อ
พนกังาน กระบวนการผลิตและสินค้า ตลอดจนการบริหารจดัการหว่งโซ่อปุทานส าหรับลกูค้าให้มีประสิทธิภาพ 

แม้ต้องเผชิญกบัความผนัผวน SCGP ยงัคงรักษาการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง โดยมีรายได้จากการขายใน
ปี 2563 เท่ากบั 92,786 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% จากปีก่อน จากการท่ีบริษัทมีลกูค้าอยูใ่นหลากหลายอตุสาหกรรม
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อาหารและเคร่ืองด่ืม สินค้าเก่ียวกับการ
ดแูลสขุภาพอนามยั การซือ้สินค้าผา่นระบบอีคอมเมิร์ซ และการสร้างประโยชน์จากการผนกึพลงั (Synergy) จาก
การควบรวมกิจการในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ส าหรับ EBITDA ในปี 2563 เทา่กบั 16,876 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 11% เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมี EBITDA margin ท่ี 18% จากกลยุทธ์การมอบโซลูชันเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้า การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสวยงามและมีนวตักรรมใหม่ ๆ และการบริหารต้นทนุ
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับก าไรสทุธิเทา่กบั 6,457 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมีอตัราก าไรสทุธิท่ี 7% 

ขณะท่ีในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ท่ีผา่นมา ปริมาณความต้องการซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคเติบโตขึน้
รองรับช่วงเทศกาลปลายปี การเร่ิมฟืน้ตวัของความต้องการซือ้สินค้าคงทน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ในขณะเดียวกันภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ปริมาณการหมุนเวียนของตู้คอนเทนเนอร์
ไม่เพียงพอส าหรับสินค้าน าเข้าส่งออก ส่งผลให้คา่ขนส่งทางเรือสงูขึน้ทัว่โลก รายได้จากการขายของ SCGP อยู่ท่ี 
23,596 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 1% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน 
โดยมี EBITDA เท่ากับ 4,211 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 9% เม่ือ
เทียบกบัไตรมาสก่อน ขณะท่ี EBITDA margin อยู่ท่ี 18% โดยก าไรสทุธิอยู่ท่ี 1,486 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24% เม่ือ
เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 11% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน และมีอตัราก าไรสทุธิท่ี 6% 

เม่ือเดือนธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา SCGP ประสบความส าเร็จในการควบรวมกิจการ  Bien Hoa 

Packaging Joint Stock Company (หรือ “SOVI”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ประเทศ

เวียดนาม ในสดัส่วน 94.11% โดยใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 2,700 ล้านบาท SOVI เป็นหนึ่งในผู้น าด้านบรรจุภัณฑ์

กล่องกระดาษ โดยมีฐานลูกค้าหลกัทัง้ท่ีเป็นบรรษัทข้ามชาติและบริษัทชัน้น าในเวียดนาม การเข้าลงทุนนีจ้ะ

ส่งผลให้ SCGP สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทัง้เป็นการเพิ่ม

สดัสว่นการบรูณาการในแนวตัง้กบัโรงงานกระดาษบรรจภุณัฑ์ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเสนอการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2563 ในอตัรา 0.45 

บาทตอ่หุ้น ซึ่งรอการอนมุตัจิากการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

ตามรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 โดยจะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือ

วนัท่ีไมมี่สิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุท่ี 7 เมษายน 2564 

ตำรำงท่ี 1 - งบกำรเงนิรวมของ SCGP 

 

  

หนว่ย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี
2563 % y-o-y % q-o-q 2563 % y-o-y

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม

รายได้จากการขาย 23,596 2% 1% 92,786 4%
      สายธุรกิจบรรจภุัณฑ์แบบครบวงจร 20,334 6% 1% 78,903 10%
      สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 3,262 -15% 3% 13,883 -20%
ต้นทุนขาย 19,078 1% 2% 73,333 2%
ก าไรขัน้ต้น 4,518 6% -1% 19,453 12%
      อัตราก าไรข้ันต้น (%) 19% 21%
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,268 -7% -16% 10,363 6%
EBITDA 4,211 9% 9% 16,876 11%
       อัตรา EBITDA margin (%) 18% 18%
ก าไรสุทธิ 1,486 24% 11% 6,457 23%
      อัตราก าไรสุทธิ (%) 6% 7%
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.35 1.95
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.45
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 30%

ผลการด าเนินงานหลัก
 Core EBITDA 4,315 14% 4% 17,537 17%
 Core Profit 1,630 38% 13% 6,638 19%

หมายเหต ุ: รายได้จากการขายตามสายธุรกิจ หมายถึง  รายได้จากการขายหลงัหกัรายการระหว่างกัน

EBITDA หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 
(ไมร่วมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และรวมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ ยืม)
ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2563 ไมมี่เงินปันผลจากบริษัทร่วม ส่วนในปี 2563 มีเงินปันผลจากบริษัทร่วมเทา่กับ 8 ล้านบาท 

ก าไรสทุธิ หมายถึง  ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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กำรวิเครำะห์ Core profit และ Core EBITDA 

 ในปี 2563 Core profit ของ SCGP เท่ากับ 6,638 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19% เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมี 
Core EBITDA เท่ากับ 17,537 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยรายการปรับปรุงนอกเหนือจาก
การด าเนินธุรกิจปกตท่ีิมีผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิ และ EBITDA มีรายละเอียดดงันี ้

1. ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการด าเนินงานของประเทศอินโดนีเซีย  
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 บริษัทได้บริหารความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนด้วยวิธี Hedging โดย
เปล่ียนแปลงเงินกู้สกลุดอลลา่ร์สหรัฐเป็นสกลุเงินรูเปียห์ สง่ผลให้ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนลดลง 

2. คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมควบรวมกิจการ ส่วนใหญ่เป็นค่าท่ีปรึกษาหลงัจากการ
ควบรวมกิจการเสร็จสิน้ของบริษัท Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (หรือ “SOVI”) - ผู้น า
ด้านบรรจภุณัฑ์กล่องกระดาษในประเทศเวียดนาม และบริษัท Go-Pak UK Limited (หรือ “Go-Pak”) - 
ผู้น าในการให้บริการโซลูชนัด้านบรรจุภัณฑ์อาหารส าหรับธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืมประเภทน ากลับ
และพร้อมรับประทานในสหราชอาณาจกัร ยโุรปและอเมริกาเหนือ 

ตำรำงที่ 2 - รำยกำรปรับปรุงที่นอกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนปกติที่มีผลกระทบต่อ Core profit และ Core EBITDA 

 
  

หนว่ย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี ปี
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 2562 2563

Core Profit (หลังหกัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 1,622   1,333   1,437   1,181   2,099   1,461   1,448   1,630   5,573   6,638   
รายการปรับปรุง (หลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม)

1) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินกู้  ตราสารอนุพนัธ์ และเงินลงทุน -           (108)     (8)         59        (563)     482      (111)     31        (57)       (161)     
 2) การปรับโครงสร้างของบริษัท (เช่น การยกเลกิการใช้สนิทรัพย์) -           126      59        -           -           (110)     -           (14)       185      (124)     
3) การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์และกฎหมาย (เช่น ด้านภาษี ด้านแรงงาน) -           (338)     -           -           196      71        -           -           (338)     267      
4) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมควบรวมกิจการ -           (33)       (2)         (43)       -           -           -           (160)     (78)       (160)     
5) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์และอ่ืน ๆ -           -           (16)       -           -           -           (2)         (1)         (16)       (3)         
รวม -        (353)   33      16      (367)   443    (113)   (144)   (304)   (181)   
ก าไรสุทธิ (หลังหกัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 1,622   980     1,470   1,197   1,732   1,904   1,335   1,486   5,269   6,457   

หนว่ย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี ปี
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 2562 2563

Core EBITDA 3,774   3,299   4,109   3,792   5,014   4,075   4,133   4,315   14,974 17,537 
รายการปรับปรุง (ก่อนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม)

1) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินกู้  ตราสารอนุพนัธ์ และเงินลงทุน -           (108)     (19)       143      (1,306)  1,118   (258)     73        16        (373)     
 2) การปรับโครงสร้างของบริษัท (เช่น การยกเลกิการใช้สนิทรัพย์) -           181      68        -           -           (110)     -           -           249      (110)     
3) การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์และกฎหมาย (เช่น ด้านภาษี ด้านแรงงาน) -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           
4) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมควบรวมกิจการ -           (33)       (2)         (57)       -           -           -           (176)     (92)       (176)     
5) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์และอ่ืน ๆ -           -           -           -           -           -           (1)         (1)         -           (2)         
รวม -        40      47      86      (1,306) 1,008  (259)   (104)   173    (661)   
EBITDA 3,774   3,339   4,156   3,878   3,708   5,083   3,874   4,211   15,147 16,876 
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ผลกำรด ำเนินงำนแบ่งตำมสำยธุรกิจหลัก1, 2 

สำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain : IPC) 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร เท่ากบั 
79,175 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ 
ประกอบกับความต้องการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคยังเติบโตอย่างต่อเน่ืองแม้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส าหรับ 
EBITDA ท่ี 15,789 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมี EBITDA margin ท่ี 20% ส าหรับก าไรสุทธิ
เพิ่มขึน้ 17% เม่ือเทียบกบัปีก่อนเป็น 7,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากกลยทุธ์โซลชูนับรรจภุณัฑ์ครบวงจรของ SCGP 
เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าและอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย ทัง้บริษัทในประเทศขนาดใหญ่และบรรษัทข้ามชาติ และ
การบรูณาการภายในห่วงโซ่คณุคา่ (Value chain) ท าให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขนัมากขึน้  

- “ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์” รายได้จากการขายเท่ากับ 6,863 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 30% เม่ือเทียบกับปีก่อน จากการควบรวมกิจการ การเพิ่มขึน้ของปริมาณการส่งออกสินค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความสะอาดท่ีสูงขึน้ ทัง้นี ้
บริษัทได้มีการพฒันาบรรจุภัณฑ์ท่ีมีนวตักรรมใหม่ ๆ อย่างตอ่เน่ือง เช่น ถุงข้าวท่ีรีไซเคิลได้ง่ายโดยใช้
เทคโนโลยี Mono-material technology (R-1) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

- “ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ” รายได้จากการขายเทา่กบั 23,747 ล้านบาท ลดลง 4% เม่ือ
เทียบกับปีก่อน เน่ืองจากความต้องการซือ้สินค้าคงทนท่ีลดลง และปริมาณการส่งออกเสือ้ผ้าและ
รองเท้าลดลง เน่ืองจากผลกระทบของภาวะโรคระบาด COVID-19 

- “ธุรกิจกระดำษบรรจุภัณฑ์” รายได้จากการขายเท่ากบั 48,293 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16% เมื่อเทียบกบั
ปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการควบรวมกิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลให้ 
SCGP เป็นผู้ผลิตอนัดบัสองในประเทศอินโดนีเซีย 

ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจภุัณฑ์แบบครบวงจร เท่ากบั 20,396 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 1% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน มาจากความต้องการซือ้สินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีเพิ่มขึน้เล็กน้อย
ในช่วงเทศกาลปลายปี และรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 6% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับ EBITDA 
เท่ากบั 4,018 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 12% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน โดยยงั
สามารถรักษาอตัราการท าก าไร EBITDA margin ไว้ท่ี 20% ก าไรสุทธิท่ี 1,747 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11% เม่ือเทียบกับ
ชว่งเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 17% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน 

 

หมายเหต ุ1 ผลการด าเนินงานแยกตามสายธุรกิจหลกัแสดงข้อมลูก่อนตดัรายการบญัชีระหว่างสว่นงาน / 2  สายธุรกิจย่อยแสดงข้อมลูหลงัตดัรายการบญัชีระหว่างสว่นงาน  
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- “ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์” รายได้จากการขายเท่ากับ 1,687 ล้านบาท 
คงท่ีเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน มีผลมาจากการส่งออกนอกประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีชะลอตวัลง ขณะท่ี
รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 7% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากปริมาณความต้องการซือ้
สินค้าอยา่งตอ่เน่ืองในสินค้าประเภทอาหาร ทัง้ในกลุม่อาเซียน และสง่ออกไปตา่งประเทศ 

- “ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ” รายได้จากการขายเทา่กบั 6,211 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% เม่ือ
เทียบกบัไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 2% เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน สาเหตจุากความต้องการซือ้
สินค้าในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในช่วงเทศกาลปลายปีในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมถึง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย 

- “ธุรกิจกระดำษบรรจุภัณฑ์” รายได้จากการขายเท่ากับ 12,436 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยท่ี 1% เม่ือ
เทียบกบัไตรมาสก่อน จากปริมาณการส่งออกท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายรวมในประเทศ
ไทยและอาเซียนเพิ่มขึน้ 12% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน จากการฟื้นตวัของความต้องการซือ้สินค้า
จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัและสินค้าคงทน ขณะท่ีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 7% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากสถานการณ์ราคาตลาดท่ีเร่ิมปรับขึน้ 

สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ (Fibrous Chain : FC) 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 รายได้จากการขายของสายธุรกิจเย่ือและกระดาษเท่ากับ 15,448 
ล้านบาท ลดลง 18% เมื ่อเทียบกบัปีก ่อน สาเหตหุลกัมาจากปริมาณความต้องการใช้ เ ยื ่อกระดาษ 
กระดาษพิมพ์เขียนลดลงอย่างมากจากมาตรการควบคมุโรคระบาดโดยการปิดสถานศกึษาและนโยบายรณรงค์
ให้ท างานท่ีบ้าน ในส่วน EBITDA อยู่ท่ี 1,027 ล้านบาท ลดลง 15% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมี EBITDA margin 
ท่ี 7% ถึงแม้ว่าปริมาณการขายจะลดลง แต่ EBITDA margin ยงัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากการบริหารจดัการต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีขาดทนุสทุธิเทา่กบั 655 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53% เม่ือเทียบปีก่อน 

ตามแผนกลยทุธ์ปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจไปสู่บรรจภุณัฑ์อาหาร SCGP ได้ลงทนุใน Go-Pak UK Limited 
(หรือ “Go-Pak”) ในเดือนมกราคม 2564 ในสดัส่วน 100% โดย Go-Pak เป็นหนึ่งในผู้น าในการให้บริการโซลชูนั
ด้านบรรจุภัณฑ์อาหารส าหรับธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืมประเภทน ากลับและพร้อมรับประทานในสหราช
อาณาจกัร ยโุรป และอเมริกาเหนือ  

การควบรวมกิจการกบั Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจภุณัฑ์อาหารของ SCGP ซึ่งจะช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งของฐานตลาดผู้บริโภคของบริษัท และเป็นการขยายฐานลกูค้า การขยายความสามารถในการผลิตและ
จดัจ าหน่าย ทัง้นี ้รายได้จากการขายรวมของธุรกิจบรรจภุัณฑ์อาหารจะเพิ่มขึน้จาก 10% เป็น 25% ของรายได้
จากการขายในสายธุรกิจเย่ือและกระดาษ 
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ในไตรมำสที่  4 ของปี 2563 รายได้จากการขายของสายธุรกิจเย่ือและกระดาษเท่ากับ 3,631 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน จากการฟืน้ตวัของปริมาณความต้องการเย่ือเพ่ือใช้ในการผลิตกระดาษทิชชู่และ
เคร่ืองนุ่งห่ม และลดลง 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากมาตรการควบคมุโรคระบาดส่งผลให้
ความต้องการใช้เยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนลดลง ในส่วน EBITDA เท่ากบั 140 ล้านบาท ลดลง 49% 
เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 36% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี EBITDA margin ท่ี 4% 
ขณะท่ีขาดทนุสทุธิเท่ากบั 319 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 140% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน และขาดทนุเพิ่มขึน้ 31% เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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ตำรำงที่ 3 - ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของ SCGP 

 
 
 
  

หนว่ย : ล้านบาท

ไตรมาส 4 ปี
รายได้จากการขาย 2563 % y-o-y % q-o-q 2563 % y-o-y

งบการเงินรวม SCGP 23,596 2% 1% 92,786 4%
สายธรุกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร 20,396 6% 1% 79,175 10%
สายธรุกิจเยือ่และกระดาษ 3,631 -12% 3% 15,448 -18%
ตัดรายการบญัชี (431) -26% 6% (1,837) -6%

ไตรมาส 4 ปี
EBITDA 2563 % y-o-y % q-o-q 2563 % y-o-y

งบการเงินรวม SCGP 4,211 9% 9% 16,876 11%
สายธรุกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร 4,018 6% 12% 15,789 14%
สายธรุกิจเยือ่และกระดาษ 140 36% -49% 1,027 -15%
สว่นงานอ่ืน 228 -25% 13% 3,270 27%
ตัดรายการบญัชี (175) 43% 0% (3,210) -27%

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ปี ปี
EBITDA Margins (%) 2563 2562 2563 2563 2562

งบการเงินรวม SCGP 18% 17% 17% 18% 17%
สายธรุกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร 20% 20% 18% 20% 19%
สายธรุกิจเยือ่และกระดาษ 4% 3% 8% 7% 6%

ไตรมาส 4 ปี
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2563 % y-o-y % q-o-q 2563 % y-o-y

งบการเงินรวม SCGP 1,486 24% 11% 6,457 23%
สายธรุกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร 1,747 11% 17% 7,200 17%
สายธรุกิจเยือ่และกระดาษ (319) -31% -140% (655) -53%
สว่นงานอ่ืน 68 147% n/a 2,388 90%
ตัดรายการบญัชี (10) -211% 47% (2,476) -44%

  หมายเหต ุ: EBITDA                               หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 
(ไมร่วมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และรวมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ ยืม)
ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2563 ไมมี่เงินปันผลจากบริษัทร่วม ส่วนในปี 2563 มีเงินปันผลจากบริษัทร่วมเทา่กับ 8 ล้านบาท 

EBITDA Margins                   หมายถึง  EBITDA หารรายได้จากการขาย
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ        หมายถึง  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
งบการเงินรวม SCGP แสดงผลการด าเนินงานหลงัตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน

 รายได้แยกตามสายธุรกิจ SCGP แสดงผลการด าเนินงานก่อนตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน
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ข้อมูลสรุปงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

- สินทรัพย์รวมเท่ากับ 172,429 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32,916 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 24% เม่ือเทียบกับปีก่อน 
โดยการเพิ่มขึน้ดงักล่าวมีผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 26,862 
ล้านบาท จากการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ การเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากโครงการ
ขยายกิจการ และการควบรวมกิจการ SOVI จ านวน 4,407 ล้านบาท และคา่ความนิยมท่ีเพิ่มขึน้เท่ากับ 
1,012 ล้านบาท 

- ในปี 2563 SCGP ใช้เงินลงทุนรวม 10,426 ล้านบาท แบ่งเป็นการขยายก าลงัผลิตและควบรวมกิจการ 
เท่ากบั 61% คา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงเท่ากบั 28% และคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพและอ่ืน ๆ 
เทา่กบั 11% 

- หนีส้ินรวมเท่ากบั 62,588 ล้านบาท ลดลง 14,109 ล้านบาท หรือ 18% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยแบง่เป็น
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เท่ากับ 44,928 ล้านบาท ลดลง 14,656 ล้านบาท หรือ 25% จากการช าระหนี ้
ระยะสัน้ของธนาคารพาณิชย์จ านวน 13,000 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 

- ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 109,841 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47,025 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 75% เม่ือเทียบกับปีก่อน 
สาเหตหุลกัมาจากการออกหุ้นเพิ่มทนุใหมผ่า่นการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 

โครงสร้ำงทำงกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 SCGP มีอตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.6 เท่า ลดลงจากปีก่อน 
ท่ี 1.2 เท่า โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ี 0.4 เท่า เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ี 0.9 เท่า 
และอตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อ EBITDA เท่ากับ 0.7 เท่า หลงัจากการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ เม่ือเทียบกับ
ปีก่อนท่ี 3.6 เทา่  
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ตำรำงที่ 4 - รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ SCGP 

 

ตำรำงที่ 5 - ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของ SCGP 

 
 

หนว่ย : ล้านบาท ปี ปี
2562 2563 ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 139,513 172,429 32,916 24%
สินทรัพย์หมนุเวียน 35,383 62,919 27,536 78%

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4,394 31,256 26,862 611%
เงินลงทนุระยะสัน้ 565 1,630 1,065 188%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 15,198 16,334 1,136 7%
สินค้าคงเหลือ 13,276 12,760 -516 -4%

เงินลงทนุระยะยาว 787 829 42 5%
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 82,864 87,271 4,407 5%
คา่ความนิยม 17,612 18,624 1,012 6%

หนีสิ้นรวม 76,697 62,588 -14,109 -18%
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 10,059 10,365 306 3%
เงินกู้ ยืมรวม 59,584 44,928 -14,656 -25%
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 62,816 109,841 47,025 75%
ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42,952 88,738 45,786 107%
ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 19,864 21,103 1,239 6%

เปล่ียนแปลง

หนว่ย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 เปล่ียนแปลง (%)

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 40,959 15,080 -63%
ตา่งประเทศ 4,985 5,769 16%
บาท 35,974 9,311 -74%
% ของเงินกู้ ยืมรวม 69% 34%
เงนิกู้ยืมระยะยาว 18,625 29,848 60%
ตา่งประเทศ 6,368 8,630 36%
บาท 12,257 21,218 73%
% ของเงินกู้ ยืมรวม 31% 66%
ต้นทุนทางการเงนิเฉล่ีย (%) 4.0% 2.8%
เงนิกู้ยืมรวม 59,584 44,928 -25%
เงนิสดและเงนิสดภายใต้การบริหาร 4,959 32,886 563%

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4,394 31,256 611%

เงินลงทนุระยะสัน้ 565 1,630 188%
เงนิให้กู้ยืมรวม 5 - n/a

หนีสิ้นสุทธิ 54,620 12,042 -78%
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ตำรำงที่ 6 - อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ1 

 
 
 

ปี 2562 ปี 2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 20% 21%

อตัรา EBITDA margin (%) 17% 18%

อตัราก าไรสุทธิ (%) 6% 7%

Core EBITDA margin (%) 17% 19%

Core Profit margin (%) 6% 7%

อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) 5% 5%

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 13% 10%

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทนุ (%) 8% 7%

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.7 1.5

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.3 1.1

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เทา่) 6.7 6.6

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 10.0 9.7

วงจรเงินสด (วนั) 85 82

อตัราส่วนหมนุเวยีนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.8 0.6

อตัราส่วนหมนุเวยีนของสินค้าคงเหลือ (เทา่) 5.5 5.6

อัตราส่วนที่แสดงถงึความเส่ียงจากการกู้ยืมเงนิ

อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อ EBITDA (เทา่) 3.6 0.7

อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.9 0.1

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.2 0.6

อตัราส่วนหนีส้ินทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.9 0.4
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1 หมำยเหตุ - สูตรกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

 

ควำมคืบหน้ำโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต 

 ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 SCGP มีโครงการขยายก าลังผลิตท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทัง้หมด 
3 โครงการ และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 7,700 ล้านบาท โดยโครงการดงักล่าวมีสถานท่ีตัง้อยู่ใน 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ดงันี ้

ประเทศอินโดนีเซีย เมือง Surabaya (Fajar #2) - โครงการขยายการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ 
(Containerboard) และกระดาษกล่องเคลือบขาว (Duplex paper) โดยมีก าลงัการผลิตส่วนเพิ่ม 400,000 ตนัต่อปี 
คิดเป็น 29% ของก าลังผลิตปัจจุบัน โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1,735 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถเร่ิม
ด าเนินการได้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) = ก าไรขัน้ต้น หารรายได้จากการขาย

อัตรา EBITDA margin (%) = EBITDA หารรายได้จากการขาย

อัตราก าไรสทุธิ (%) = ก าไรสทุธิ หารรายได้จากการขาย

Core EBITDA margin (%) = Core EBITDA หารรายได้จากการขาย

Core Profit margin (%) = Core Profit หารรายได้จากการขาย

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ = ก าไรส าหรับปี หารสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = ก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หารสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)

อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่เงินลงทนุ (%) = ก าไรจากการด าเนินงาน หกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้

หารผลรวมของหนีส้ินทีมี่ภาระดอกเบีย้ หกัเงินสดและสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลี่ย)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) = สินทรัพย์หมนุเวียนรวม หารหนีส้ินหมนุเวียนรวม

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) = ผลรวมเงินฝากธนาคาร หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

และลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ หารหนีส้ินหมนุเวียนรวม

อัตราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)
 = รายได้จากการขาย หารผลรวมลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู

และตัว๋เงินรับการค้า (เฉลี่ย)

อัตราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) = ต้นทนุขาย หารผลรวมเจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่ายการค้า (เฉลี่ย)

วงจรเงินสด (วนั) = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย บวกระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย หกัระยะเวลาช าระหนี ้

อัตราสว่นหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เทา่) = รายได้รวม หารสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

อัตราสว่นหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือ (เทา่) = ต้นทนุขาย หารสินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

หนีส้ินสทุธิ = หนีส้ินทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้ หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

อัตราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA (เทา่) = หนีส้ินสทุธิ หาร EBITDA

อัตราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) = หนีส้ินสทุธิ หารสว่นของผู้ ถือหุ้น

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) = หนีส้ินรวม หารสว่นของผู้ ถือหุ้น

อัตราสว่นหนีส้ินทีมี่ภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) = หนีส้ินทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้ หารสว่นของผู้ ถือหุ้น
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ประเทศฟิลิปปินส์ เมือง Bulacan (UPPC #3) - โครงการขยายการผลิตกระดาษบรรจุภณัฑ์ โดยมี
ก าลงัการผลิตส่วนเพิ่ม 220,000 ตนัตอ่ปี คิดเป็น 88%  ของก าลงัผลิตปัจจบุนั โดยใช้เงินลงทนุประมาณ 5,388 
ล้านบาท และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการได้ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 

ประเทศไทย จังหวัดสมุทรสำคร (Prepack #2) - โครงการขยายการผลิตบรรจุภณัฑ์พอลิเมอร์แบบ
อ่อนตวั โดยมีก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม 53 ล้านตารางเมตรต่อปี คิดเป็น 14% ของก าลังผลิตปัจจุบนั โดยใช้
เงินลงทนุประมาณ 600 ล้านบาท และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการได้ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 

แนวโน้มในอนำคต  

ปัจจัยภำยนอก… ควำมท้ำทำยในคร่ึงปีแรกของปี 2564 และจับตำสถำนกำรณ์ช่วงคร่ึงปีหลัง 
สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกและในภูมิภาคยังคงได้รับผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 อย่างไรก็ตาม
บรรจุภัณฑ์ยังเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันและการสั่งซือ้สินค้าออนไลน์ ใน
ขณะเดียวกันก าลงัซือ้ของผู้บริโภคอาจมีแนวโน้มชะลอตวัจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัช้า ปริมาณความต้องการซือ้
ส าหรับสินค้าคงทนยังคงมีความไม่แน่นอน นอกจากนีป้ริมาณการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ท่ีไม่เพียงพอส าหรับ
สินค้าน าเข้าส่งออกยังเป็นปัจจัยท าให้ค่าขนส่งทางเรือสูงทั่วโลกไปจนถึงไตรมาสท่ี 2/2564 ในส่วนของราคาเย่ือ
กระดาษน่าจะปรับตวัขึน้หลงัจุดต ่าสุดไปแล้ว เน่ืองจากความต้องการใช้เย่ือในการผลิตกระดาษทิชชู่ส าหรับสินค้า
เพ่ือสขุอนามยั 

ปัจจัยภำยใน… เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ SCGP มุ่งมัน่พฒันาโซลูชนับรรจภุัณฑ์ครบวงจรเพ่ือตอบสนอง
ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเร่งการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
โมเดลธุรกิจแบบบรรจุภัณฑ์ครบวงจร โดยในปี 2564 SCGP ตัง้งบลงทุนจ านวนประมาณ 20,000 ล้านบาท 
(รวมถึงการควบรวมกิจการของ Go-Pak ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564) 
โดยเงินลงทนุนีจ้ะใช้เพ่ือการขยายกิจการท่ีมีอยูเ่ดมิ การลงทนุควบรวมกิจการ การลงทนุเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต ทัง้นีบ้ริษัทได้ให้ความส าคญัในการบริหารจดัการต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ 
รวมถึงการด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 


