
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 ก ันยายน 2563 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสด ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล  
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



 
 

 

 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8179 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจิกายน 2563 



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 121,150          8,580              

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 4 264,193          254,306          

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 30,718,353     33,950,895     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 153,477          125,649          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 31,257,173     34,339,430     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 350,121          350,121          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 34,447,438     34,447,438     

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 4 12,207            14,110            

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 3 307,921          297,733          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3 323,305          213,341          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40,948            30,623            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 69,140            59,099            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 84,035            29,038            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 35,635,115     35,441,503     

รวมสินทรัพย์ 66,892,288     69,780,933     

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 7 21,000,000 -                 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 4 392,908          249,573          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 14,997,169     -                 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 36,417            -                 

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 677,538          33,907,033     

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,378            17,009            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 37,127,410     34,173,615     

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7 4,995,105     12,000,000   

หนีสินตามสัญญาเช่า 3 101,410        -                

เจา้หนีไม่หมุนเวียนอืน 10,819            10,587            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 8 353,473        295,507        

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 5,460,807       12,306,094     

รวมหนีสิน 42,588,217     46,479,709     

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนทีออกและชาํระแล้ว 

        (หุ้นสามญัจาํนวน 3,126 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 3,126,000       3,126,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,935,000       1,935,000       

กาํไรสะสม   

   จัดสรรแล้ว

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 218,600          218,600          

      ทุนสาํรองทวัไป 3,000              3,000              

   ยงัไม่ได้จัดสรร 19,021,471     18,018,624     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,304,071     23,301,224     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 66,892,288     69,780,933     

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดเ้งินปันผล 4,6 2,990            9,457            

รายไดค้่าบริการ 4 453,750        428,480        

รายไดด้อกเบียรับ 4 160,545        332,124        

รายไดอื้น 4 15,891          14,712          

รายได้ก่อนค่าใช้จ่าย 633,176        784,773        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (453,324)      (453,215)      

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน (119)             79                 

รวมค่าใช้จ่าย (453,443)      (453,136)      

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 179,733        331,637        

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (184,859)      (416,961)      

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (5,126)          (85,324)        

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (195)             20,870          

ขาดทุนสําหรับงวด (5,321)          (64,454)        

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) 9 (0.00)            (0.02)            

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

ขาดทุนสําหรับงวด (5,321)          (64,454)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -               -               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (5,321)          (64,454)        

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดเ้งินปันผล 4,6 2,407,522     1,566,377     

รายไดค้่าบริการ 4 1,342,616     1,146,580     

รายไดด้อกเบียรับ 4 592,823        659,804        

รายไดอื้น 4 40,948          40,552          

รายได้ก่อนค่าใช้จ่าย 4,383,909     3,413,313     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (1,402,672)   (1,218,732)   

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน (62)               326               

รวมค่าใช้จ่าย (1,402,734)   (1,218,406)   

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 2,981,175     2,194,907     

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (676,878)      (859,541)      

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,304,297     1,335,366     

รายไดภ้าษีเงินได้ 11,471          55,612          

กําไรสําหรับงวด 2,315,768     1,390,978     

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 9 0.74              0.44              

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

กําไรสําหรับงวด 2,315,768     1,390,978     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -               -               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,315,768     1,390,978     

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทวัไป ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 1,563,000       1,935,000      156,300         3,000            20,157,566     23,814,866     

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินปันผล 10 -                  -                 -                -               (1,563,000)      (1,563,000)      

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                 -                -               (1,563,000)      (1,563,000)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                 -                -               1,390,978       1,390,978       

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                  -                 -                -               -                  -                  

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                 -                -               1,390,978       1,390,978       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2562 1,563,000       1,935,000      156,300         3,000            19,985,544     23,642,844     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทวัไป ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน 3,126,000       1,935,000      218,600         3,000            18,018,624     23,301,224     

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                  -                 -                -               (1)                    (1)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3,126,000       1,935,000      218,600         3,000            18,018,623     23,301,223     

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินปันผล 10 -                  -                 -                -               (1,312,920)      (1,312,920)      

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                 -                -               (1,312,920)      (1,312,920)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                 -                -               2,315,768       2,315,768       

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                  -                 -                -               -                  -                  

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                 -                -               2,315,768       2,315,768       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2563 3,126,000       1,935,000      218,600         3,000            19,021,471     24,304,071     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 2,315,768       1,390,978       

รายการปรับปรุง

รายไดภ้าษีเงินได้ (11,471)          (55,612)          

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 60,360            30,510            

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ -                 261                 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 86,717            117,247          

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 321                 (8)                   

กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม (49)                 -                 

กาํไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                 (62)                 

เงินปันผลรับ (2,407,522)     (1,566,377)     

ดอกเบียรับ (592,823)        (659,804)        

ดอกเบียจ่าย 676,878          859,541          

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 128,179          116,674          

สินทรัพย์ดําเนินงานเพิมขึน

ลูกหนีหมุนเวียนอืนและลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน (23,264)          (93,411)          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (49,768)          -                 

สินทรัพย์ดําเนินงานเพิมขึน - สุทธิ  (73,032)          (93,411)          

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 126,071          163,525          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (23,347)          (23,003)          

เจา้หนีไม่หมุนเวียนอืน 232                 2,197              

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน - สุทธิ 102,956          142,719          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 158,103          165,982          

รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (31,577)          2,486              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 126,526          168,468          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                 (6,049,073)     

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                 945                 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,989)            (21,626)          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,512)          (8,485)            

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชาํระ) เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3,232,542       (16,868,413)   

รับเงินปันผล 2,407,522       1,566,377       

รับดอกเบีย 608,106          647,249          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 6,228,669       (20,733,026)   

(พันบาท)



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 21,000,000     -                 

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชาํระ) เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (33,229,495)   22,971,920     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8,000,000       -                 

เงินสดจ่ายเพือชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (30,555)          -                 

เงินกู้ยืมเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (4,260,050)     22,971,920     

จ่ายเงินปันผล (1,312,920)     (1,563,000)     

จ่ายดอกเบียและค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ (669,655)        (842,528)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (6,242,625)     20,566,392     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน - สุทธิ 112,570          1,834              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 8,580              5,673              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 121,150          7,507              

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 7,763              2,656              

(พันบาท)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
7  เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
8  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
9  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
10  เงินปันผล 
11  เคร่ืองมือทางการเงิน 
12  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
13  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  
 

ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 

บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุน   
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบตัิใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563
มาถือปฏิบัติ บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่ี  16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้เปิดเผยผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ  
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ บริษทัไดถื้อ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณและ
แหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   
 

ขอ้สมมติท่ีส าคญั และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการท่ีรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
มีดงัน้ี 
 

หมายเหตุ 5, 6 และ 11 การวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยแ์ต่ละรายการและ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 

หมายเหตุ 8 การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (“FVOCI”) และ
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (“FVTPL”) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิกการจดั
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ี
ก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของกระแส
เงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใชแ้ทนนโยบายการ
บัญชีของบริษัทท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด หรือเม่ืออนุพนัธ์
ดงักล่าวถูกน ามาใช ้
 
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัส าหรับ
รายการอนุพนัธ์ 
 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ 
งบการเงินของบริษทั 
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(3) การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน  
 
TFRS 9 ให้วิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงิน 
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสิน 
ทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนไดก็้
ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
 
บริษทัจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้หรือเป็นอนุพนัธ์ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
และการจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทั 
 

(4) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 

TFRS 9 ให้แนวปฏิบติัเก่ียวกับการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยูก่บั
ลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตาม TFRS 9 
บริษทัตอ้งระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์
ในการบริหารความเส่ียงของบริษัท และต้องน าข้อมูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคตมา
ประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง  

 
ทั้งน้ี TFRS 9 ใหท้างเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับรายการท่ีเขา้เง่ือนไข ซ่ึง  
ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก บริษทัไม่มีผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าว 
 

(5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมบริษัทประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และ 
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้ งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
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บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใชไ้ม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
 

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ถือ
ปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 

(ข) TFRS 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้บริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบังคบัใช้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ได้ก าหนดให้
วิ ธีการบัญ ชี เดียวส าห รับผู ้เช่ าโดยผู ้ เช่ าต้องรับ รู้ สินท รัพย์สิท ธิการใช้และห น้ี สินตามสัญญาเช่ า 
ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกับสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
ไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยบริษทัไดเ้ลือกใชว้ิธีผอ่นปรนในทางปฏิบติับางขอ้ตามท่ี TFRS 16 
ระบุไว ้

 
บริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 114 ลา้นบาท แสดงภายใตท่ี้ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญาเช่าดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงไป โดยบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ีย
จ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ทั้งน้ี ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เม่ือคิดลด
โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มและไดย้กเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์
อา้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า เม่ือรวมกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทจึงรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นจ านวน 114 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มร้อยละ 1.81 ถึง 3.84 ต่อปี 
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4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกัน 
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและ 
การบริหารหรือในทางกลบักนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั 
 
นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 

 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 

 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        
ค่าเช่าและคา่บริการเรียกเก็บ 47,084  48,564  132,787  134,354 
ดอกเบ้ียจ่าย 36,869  416,837  254,467  859,318 
        
บริษัทย่อย        
รายไดค้่าเช่า 7,599 7 7,585  22,721  22,756 
รายไดค้่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 1,804  2,130  5,084  5,827 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการและ        

รายไดค้่าบริการ 451,487  426,076  1,335,008  1,139,267 
รายไดเ้งินปันผล -  -  2,404,532  1,556,920 
ดอกเบ้ียรับ 160,530  332,122  592,800  659,786 
ดอกเบ้ียจ่าย 346  124  844  220 
        

บริษัทร่วม        
รายไดเ้งินปันผล 2,990  9,457  2,990  9,457 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน  
บริษทัใหญ่ 6,293  5,396 
บริษทัยอ่ย 206,588  221,733 
บริษทัร่วม 626  546 
บริษทัอ่ืน 333  1,356 
รวม 213,840  229,031 

    
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
บริษทัยอ่ย  30,718,353  33,950,895 

 

 
รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
ดงัน้ี 
 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,950,895  17,862,997 
เพิ่มขึ้น 1,562,641  19,994,914 
ลดลง (4,795,183)  (3,126,501) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 30,718,353  34,731,410 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์แสดงภายใต้ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน  
บริษทัใหญ่ 12,118  14,050 

 
 

   



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน  
บริษทัใหญ่ 16,856  43,035 
บริษทัยอ่ย 13,822  8,611 
บริษทัอ่ืน 9,774  7,533 
รวม 40,452  59,179 
 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน  
บริษทัใหญ่  -    33,756,240 
บริษทัยอ่ย 677,538  150,793 
รวม 677,538  33,907,033 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,907,033  23,343,402 
เพิ่มขึ้น 652,103  24,495,054 
ลดลง (33,881,598)  (1,523,134) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 677,538  46,315,322 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 
 

 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,534  14,303  43,652  39,763 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,677  1,743  5,123  6,264 
รวม 16,211  16,046  48,775  46,027 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
 สัดส่วนการถือหุน้  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 30 ก.ย. 31 ธ.ค.  30 ก.ย.  31 ธ.ค.  30 ก.ย.  31 ธ.ค.  30 ก.ย.  30 ก.ย. 
  2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ ากดั 49 49  500,000  500,000  245,000  245,000       2,990  9,457 
P&S Holdings Corporation 40 40  262,588  262,588  105,121  105,121  -  - 
รวม    762,588  762,588  350,121  350,121       2,990      9,457 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึก 
โดยวิธีราคาทุน มีดงัน้ี 

 

 2563  2562 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 34,447,438  28,398,365 
ลงทุนเพิ่มสุทธิ -  6,049,073 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 34,447,438  34,447,438 
    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม   34,447,438 

    
เม่ือวันท่ี  16 ตุลาคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc (“UPPC”) ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน เพิ่ มทุนจาก
หน่วยงานราชการ ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากร้อยละ 77.33 เป็นร้อยละ 57.99 ตั้ งแต่ 
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563โดย UPPC ยงัคงเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 26 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 
สัดส่วนการถือหุ้น 

 
ทุนช าระแลว้ 

  
วิธีราคาทุน 

 ผลขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่าสะสม 

  
สุทธิ 

  
รายไดเ้งินปันผล 

 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.  30 ก.ย.  30 ก.ย. 
 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จ ากดั 100 100 3,450,000  3,450,000  3,982,680  3,982,680  -  -  3,982,680  3,982,680  759,000  1,069,500 
บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 70 70 1,384,000  1,384,000  1,013,805  1,013,805  -  -  1,013,805  1,013,805  145,320  96,880 
บริษทัอินวีนิค จ ากดั 100 100 70,200  70,200  70,200  70,200  64,035  64,035  6,165  6,165  -  - 
บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 69.58 69.58 2,462,812  2,462,812  13,439,561  13,439,561  -  -  13,439,561  13,439,561  68,548  152,516 
United Pulp and Paper Co., Inc. 77.33 77.33 4,327,982  4,327,982  2,963,899  2,963,899  -  -  2,963,899  2,963,899  -  - 
บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 98.20 98.20 3,582,537  3,582,537  5,007,375  5,007,375  -  -  5,007,375  5,007,375  1,407,165  211,075 
บริษทัเอสซีจีพี เอค็เซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 100 100 49,000  49,000  49,000  49,000  -  -  49,000  49,000  24,499  26,949 
บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั 100 100 890,000  890,000  890,000  890,000  -  -  890,000  890,000  -  - 
บริษทัเอสซีจีพี โซลูชัน่ จ ากดั 100 100 170,000  170,000  170,000  170,000  -  -  170,000  170,000  -  - 
บริษทัเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ ากดั 51 51 385,900  385,900  196,812  196,812  -  -  196,812  196,812  -  - 
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. 10.29 10.34 21,735,991  21,715,830  2,324,941  2,324,941  -  -  2,324,941  2,324,941  -  - 
บริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ ากดั 100 100 4,403,200  4,403,200  4,403,200  4,403,200  -  -  4,403,200  4,403,200  -  - 
รวม   42,911,622  42,891,461  34,511,473  34,511,473  64,035  64,035  34,447,438  34,447,438  2,404,532  1,556,920 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 

หมุนเวียน    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    

   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 21,000,000  - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14,997,169  - 
 35,997,169  - 
    

ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 4,995,105  12,000,000 
  

 

 

รวม 40,992,274  12,000,000 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 0.90  ถึง 1.20 ต่อปี 
(31 ธันวาคม 2562: ไม่มี) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 2.25  ถึง  2.5 ต่อปี 
(31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 2.355  ถึง 2.5 ต่อปี) และสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวน้ีทยอยครบก าหนดจ่ายช าระภายใน
เดือนกนัยายน ปี 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

28 

8 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 
บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว้ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิตและความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 345,102  288,374 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  8,371  7,133 
รวม 353,473  295,507 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 295,507  159,578 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,446  9,200 
ดอกเบ้ียภาระผกูพนั 4,050  5,110 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -  50,795 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานท่ีโอนยา้ย 51,531  46,436 
 68,027  111,541 
อ่ืนๆ    
ผลประโยชน์จ่าย (10,061)  (3,489) 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 353,473  267,630       



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคญัไปจากงบการเงินประจ าปี 2562 

 
9         ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ ้นสามญับริษทัใหญ่ และจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด ซ่ึงปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล จ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีน ามาใชใ้นการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไดถู้กปรับปรุงเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวด
ของงวดบญัชีดงักล่าว โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
ขาดทุนส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญับริษทั (5,321)  (64,454) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้    
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,126,000 156,300 
ผลกระทบจากการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ -      1,406,700 
ผลกระทบจากการจ่ายหุน้สามญัปันผล -      1,563,000 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว   
   ณ วันที่ 30 กันยำยน 3,126,000 3,126,000 

ขำดทุนต่อหุ้น (บาท) (0.00) (0.02) 
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 2563 2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญับริษทั 2,315,768  1,390,978 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้    
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,126,000         156,300 
ผลกระทบจากการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ -       1,406,700 
ผลกระทบจากการจ่ายหุน้สามญัปันผล -       1,563,000 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว   
   ณ วันที่ 30 กันยำยน 3,126,000 3,126,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.74 0.44 

 
10       เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

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

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

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

 
 มูลค่ำตำมบัญชี  

 

 มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย  รวม 

  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   
สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  -  121  121 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  30,718  30,718 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  -  30,839  30,839 

         

หนี้สินทางการเงิน         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  -  -  40,992  40,992 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  678  678 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  -  -  138  138 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  -  41,808  41,808 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนของบริษทั มีดงัน้ี 

• ระดับ 1 : เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) ส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ระดบั 2 :  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอา้งอิง
การปรับมูลค่าของสัญญาท่ีบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น 
 

12 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก)  เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 214 (10/2562) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (“IPO”) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) (“SCGP”) 
และอนุมติัการน าหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

เม่ือวันท่ี  29 พฤษภาคม 2563 SCGP ได้รับอนุมัติแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

 

ต่อมาบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จ านวน 1,127.55 ล้านหุ้น ซ่ึงจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ดว้ยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท) เป็นจ านวน
เงิน 39,464 ลา้นบาท ก่อนหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และใน
วนัเดียวกันบริษัทจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินเป็นจ านวนเงินรวม 13,000 ล้านบาท ตาม
วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินจากการเสนอขายหลกัทรัพย ์บริษทัอาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน จ านวนไม่เกิน 169.13 ลา้นหุ้น โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินไดมี้การยืมหุ้นจากบริษทัใหญ่ส่ง
มอบให้แก่ผูจ้องซ้ือของบริษทั และจะด าเนินการจดัหาหุ้นเพื่อส่งมอบให้แก่บริษทัใหญ่ภายใน 30 วนั นับแต่วนั
แรกท่ีหุน้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หุน้ของ SCGP เร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563  
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(ข) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 บริษทัได้ลงนามในสัญญาซ้ือหุ้นเพื่อเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Go - Pak 
UK Limited (หรือ “Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู ้น าในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหารในสหราช
อาณาจกัร ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยธุรกรรมดงักล่าวจะด าเนินการผ่านบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด และ
คาดว่าจะไดข้อ้สรุปของการลงทุนประมาณเดือนธนัวาคม 2563 หลงัจากไดรั้บอนุมติัขั้นสุดทา้ยดา้นกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ
จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
13  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้น
การจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ บริษทัได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบ
การเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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