
 

 

 
 
 
 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน)   
และบริษทัย่อย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี          
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
 
(พรทิพย ์ริมดุสิต) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5565 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2565 



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,174,706          7,310,312            

เงินลงทุนในตราสารหนีระยะสัน 8 894,108               12,911,559          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 5 26,171,683          24,910,096          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 577,487               571,197               

สินคา้คงเหลือ 23,407,140          23,307,925          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 183,725               175,141               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 61,408,849          69,186,230          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 877,981               873,034               

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 721,142               740,976               

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 136,918               138,230               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 96,466,466          97,181,239          

ค่าความนิยม 3 27,486,587          29,482,758          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 3 9,575,493            7,750,002            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 999,286               920,301               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 726,092               550,971               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 136,989,965        137,637,511        

รวมสินทรัพย์ 198,398,814        206,823,741        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

3



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 8 21,265,497          30,547,449          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4 14,931,009          15,261,285          

เงินปันผลคา้งจ่าย 4, 7 2,338,061            -                      

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,683,824            1,864,933            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 482,497               476,647               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 834,633 609,559               

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,206,150 3,216,706            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 44,741,671          51,976,579          

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16,055,118          16,670,734          

หนีสินตามสัญญาเช่า 4 1,638,632            1,718,428            

หุน้กู ้ 5,493,646            5,493,051            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,974,298            4,491,388            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,030,121            3,877,591            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 259,133               296,026               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 32,450,948          32,547,218          

รวมหนีสิน 77,192,619          84,523,797          

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564

(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 (1,445,045)          (1,445,045)          

กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 450,000               450,000               

ทุนสาํรองทวัไป 3,000                   3,000                   

ยงัไม่ได้จัดสรร 52,052,371          52,106,464          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (66,316)               569,616               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 96,147,175          96,837,200          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,059,020          25,462,744          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 121,206,195        122,299,944        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 198,398,814        206,823,741        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

รายไดจ้ากการขาย 4 36,634,231          27,253,345          

ตน้ทุนขาย 4 (30,345,775)        (21,204,712)        

กําไรขันต้น 6,288,456            6,048,633            

รายไดอื้น 4 295,722               390,164               

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 6,584,178            6,438,797            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4 (2,289,206)          (1,406,546)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (1,700,601)          (1,563,045)          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน (7,749)                 (101,565)             

รวมค่าใช้จ่าย (3,997,556)          (3,071,156)          

กําไรจากการดําเนินงาน 2,586,622            3,367,641            

ตน้ทุนทางการเงิน (285,914)             (260,747)             

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7,797                   22,776                 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,308,505            3,129,670            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (316,352)             (558,623)             

กําไรสําหรับงวด 1,992,153            2,571,047            

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,657,958            2,134,731            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 334,195               436,316               

1,992,153            2,571,047            

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.39                     0.50                     

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

(พันบาท)

กําไรสําหรับงวด 1,992,153            2,571,047            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (800,446)             1,305,822            

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมลูค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 135                      1,748                   

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 11,931                 (28,455)               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (6,378)                 8,985                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 5,688                   (17,722)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (794,758)             1,288,100            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,197,395            3,859,147            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,027,143            3,039,433            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 170,252               819,714               

1,197,395            3,859,147            

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลขาดทุน

ของอตัรา จากการวดั รวม

ส่วน แลกเปลียน มูลค่ายติุธรรม องคป์ระกอบอืน  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ตาํกวา่ ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงินลงทุน ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

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

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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    

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 7 -                -                  -                -                -                (1,931,216)      -                  -                  -                  (1,931,216)      (223,821)                (2,155,037)

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                -                  -                -                -                (1,931,216)      -                  -                  -                  (1,931,216)      (223,821)         (2,155,037)       

การเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                -                  -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  7,985              7,985               

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -                  -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  7,985              7,985               

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                -                  -                -                -                2,134,731       -                  -                  -                  2,134,731       436,316          2,571,047        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                -                  -                -                -                (15,258)           918,653          1,307              919,960          904,702          383,398          1,288,100        

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

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

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลขาดทุน

ของอตัรา จากการวดั รวม

ส่วน แลกเปลียน มูลค่ายติุธรรม องคป์ระกอบอืน  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ตาํกวา่ ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงินลงทุน ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

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

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 4,292,920     40,860,245     (1,445,045)    450,000        3,000            52,106,464     576,089          (6,473)             569,616          96,837,200     25,462,744     122,299,944      

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 7 -                -                  -                -                -                (1,717,168)      -                  -                  -                  (1,717,168)      (623,309)                  (2,340,477)

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                -                  -                -                -                (1,717,168)      -                  -                  -                  (1,717,168)      (623,309)         (2,340,477)         

การเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลียนแปลงทีทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                -                  -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  49,333            49,333               

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -                  -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  49,333            49,333               

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                  -                -                -                (1,717,168)      -                  -                  -                  (1,717,168)      (573,976)         (2,291,144)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                -                  -                -                -                1,657,958       -                  -                  -                  1,657,958       334,195          1,992,153          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                -                  -                -                -                5,117              (636,058)         126                 (635,932)         (630,815)         (163,943)         (794,758)            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                  -                -                -                1,663,075       (636,058)         126                 (635,932)         1,027,143       170,252          1,197,395          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 4,292,920     40,860,245     (1,445,045)    450,000        3,000            52,052,371     (59,969)           (6,347)             (66,316)           96,147,175     25,059,020     121,206,195      

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

9



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,992,153            2,571,047            

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 316,352               558,623               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,300,287            1,899,537            

กลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (3,047)                 (10,303)               

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 30,867                 (53,414)               

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 99,971                 89,253                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 51,203                 183,465               

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (7,797)                 (22,776)               

ดอกเบียรับ (35,146)               (50,959)               

ดอกเบียจ่าย 285,914               258,170               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 3,328                   125,259               

กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม และอืนๆ (100,031)             (193,144)             

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 4,934,054            5,354,758            

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (1,357,574)          (2,676,728)          

สินคา้คงเหลือ  (255,820)             (2,069,536)          

สินทรัพยอื์น (60,088)               (284,535)             

สินทรัพย์ดําเนินงานเพิมขึน - สุทธิ (1,673,482)          (5,030,799)          

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

(พันบาท)

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (145,620)             1,636,657            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (27,908)               (19,556)               

หนีสินอืน 17,400                 (129,312)             

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (156,128)             1,487,789            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 3,104,444            1,811,748            

จ่ายภาษีเงินได้ (295,644)             (182,460)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,808,800            1,629,288            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า -                      (2,681,754)          

เงินสดรับจากการขายตราสารหนีของกิจการอืน 12,134,228          669,081               

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารหนีของกิจการอืน (124,110)             (14,096,672)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,245                   7,382                   

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,587,894)          (1,385,029)          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (54,312)               (33,188)               

รับดอกเบีย 31,087                 27,414                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 10,404,244          (17,492,766)        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชําระ) เงินกู้ยืม

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (9,176,519)          1,287,935            

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (723,656)             (420,870)             

เงินสดจ่ายเพือชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (120,548)             (177,333)             

เงินกู้ยืมเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (10,020,723)        689,732               

จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงินอืน (295,331)             (253,431)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (10,316,054)        436,301               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 2,896,990            (15,427,177)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (32,596)               201,654               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 7,310,312            31,255,702          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 10,174,706          16,030,179          

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด ณ วนัสินงวด

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 427,639               468,983               

เงินปันผลคา้งจ่าย 2,338,061            2,155,315            

เงินลงทุนคา้งจ่าย 3,633,793            2,981,277            

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

13 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3   การซ้ือธุรกิจ 
4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5   ลูกหน้ีการคา้  
6   ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 

7   เงินปันผล 
8   เคร่ืองมือทางการเงิน 
9   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

   

   
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมา ยจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจการให้บริการดา้นบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น
สองสายธุรกิจหลกั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร และ (2) สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินรวมประจ าปี และจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีเนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ในงบการเงินรวม
ประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการถือป ฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการที่อาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับรายการท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง IBOR โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการเตรียมการแกไ้ขเง่ือนไข
สัญญาเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
 

(ข) สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

3 กำรซ้ือธุรกิจ 
 

Deltalab, S.L. และบริษัทย่อย ประเทศสเปน 

เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. (“Deltalab”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิต
และจดัจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยค์ุณภาพสูง (Medical Supplies and Labware) ท่ีจดทะเบียนในประเทศสเปน 
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 86.4 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,307 ลา้นบาท และมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระ
เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค่า
ยติุธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และมีการบนัทึก
รายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทั
บนัทึกปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 1,770 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพิ่มขึ้น 
2,105 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 
 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีได้รับเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

     2565  2564 

  (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขาย     202  2,951 
ค่าบริการ      211,502  222,590 
        
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการขาย     96,791  98,440 
รายไดเ้งินปันผล     2,850  5,700 
ซ้ือ     80,075  64,979 
        
บริษัทอ่ืน        
รายไดจ้ากการขาย     2,165,577  1,169,371 
ซ้ือ     2,358,826  1,635,648 
ค่าบริการ      748,856  673,630 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า  
บริษทัใหญ่ 274  159 
บริษทัร่วม 53,560  56,613 
บริษทัอ่ืน 1,289,374  1,126,461 
รวม 1,343,208  1,183,233 
 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน  
บริษทัใหญ่ 54,713  58,441 
บริษทัร่วม 53,974  41,177 
บริษทัอ่ืน 7,013  27,068 
รวม 115,700  126,686 
 

ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน  
บริษทัใหญ่ 151,187  163,693 
บริษทัร่วม 117,449  120,118 
รวม 268,636  283,811 
 

เจ้าหนีก้ารค้า  
บริษทัร่วม 30,228  29,511 
บริษทัอ่ืน 1,321,390  1,346,290 
รวม 1,351,618  1,375,801 
 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน  
บริษทัใหญ่ 93,555  85,467 
บริษทัร่วม 4,352  8,549 
บริษทัอ่ืน 45,061  39,487 
รวม 142,968  133,503 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 

 (พันบาท) 
เงินปันผลค้างจ่าย  
บริษทัใหญ่ 1,238,353  - 
บริษทัอ่ืน 603,082  - 
รวม 1,841,435  - 
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
   ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน 

 

บริษทัใหญ่ 98,954  120,409 
บริษทัร่วม 104,373  106,831 
บริษทัอ่ืน 235,100  240,667 
รวม 438,427  467,907 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 
 

     2565  2564 

  (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม        
ผลประโยชน์ระยะสั้น     29,677  28,270 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     2,327  2,248 
รวม     32,004  30,518 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
ลูกหนี้การค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,343,208  1,183,233 
กิจการอ่ืน  22,542,736  21,391,797 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (157,797)  (161,886) 
สุทธ ิ  22,384,939  21,229,911 

รวม  23,728,147  22,413,144 
  

ลูกหนี้การค้า  
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 1,282,398  1,155,089 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 35,108  19,794 
1 - 3 เดือน 24,433  1,578 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 1,269  6,772 

รวม  1,343,208  1,183,233 
    

กิจกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 19,916,534  18,694,131 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 1,732,320  1,872,669 
1 - 3 เดือน 622,513  573,732 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 104,639  87,562 
มากกวา่ 12 เดือน 166,730  163,703 

 22,542,736  21,391,797 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (157,797)  (161,886) 
สุทธ ิ 22,384,939  21,229,911 

รวม 23,728,147  22,413,144 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 30 - 90 วนั 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน 
 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
   แบบครบวงจร 

ประกอบดว้ย กระดาษบรรจุภณัฑ์ (Packaging Paper) บรรจุภณัฑ์จากวสัดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) ทั้ งแบบอ่อนตัว 
(Flexible Packaging) และแบบคงรูป (Rigid Packaging) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการ
อุปโภคบริโภค อาหารเคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และบรรจุภณัฑ์เยือ่และกระดาษ (Fiber-Based Packaging) เช่น บรรจุภณัฑก์ล่องลูกฟูก 
(Corrugated Containers) บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย (Retail Display Packaging)   
ถุงกระดาษรีไซเคิลส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรม 

  สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ประกอบด้วย ภาชนะบรรจุภณัฑ์สัมผสัอาหารปลอดภยั ผลิตภณัฑ์กระดาษพิมพ์เขียน
และเยือ่กระดาษ 

  ส่วนงานอ่ืน กิจการลงทุน 
 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA 
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม มีดังนี ้
 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

(พันบาท)
ข้อมลูจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มุนเวียน 49,769,634     47,856,212     8,437,516       9,312,989       47,951,777     56,478,895     (44,750,078)   (44,461,866)   61,408,849     69,186,230     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                 -                 409,261          415,278          468,720          457,756          -                 -                 877,981          873,034          
เงินลงทุนในตราสารทุน 813,585          813,757          -                 -                 40,577,172     40,577,172     (41,383,130)   (41,383,130)   7,627              7,799              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 78,495,602     79,031,095     18,187,325     18,363,871     334,892          344,752          (551,353)        (558,479)        96,466,466     97,181,239     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,953,675     32,903,865     6,139,465       6,308,368       812,725          626,436          (267,974)        (263,230)        39,637,891     39,575,439     
รวมสินทรัพย์ 162,032,496   160,604,929   33,173,567     34,400,506     90,145,286     98,485,011     (86,952,535)   (86,666,705)   198,398,814   206,823,741   

เงินกูย้มืระยะสั้น 58,503,249     57,925,539     700,335          1,939,983       6,757,968       16,551,186     (42,529,734)   (43,527,679)   23,431,818     32,889,029     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,915,667     17,326,102     3,611,010       2,449,183       2,005,409       249,204          (2,222,233)     (936,939)        21,309,853     19,087,550     
เงินกูย้มืระยะยาว 7,061,248       7,733,271       1,379,218       1,398,288       15,587,739     15,594,539     (840,809)        (843,885)        23,187,396     23,882,213     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,654,881       7,053,880       1,062,569       1,074,915       546,102          536,210          -                 -                 9,263,552       8,665,005       
รวมหน้ีสิน 91,135,045     90,038,792     6,753,132       6,862,369       24,897,218     32,931,139     (45,592,776)   (45,308,503)   77,192,619     84,523,797     
ส่วนของผูถื้อหุน้ 70,897,451     70,566,137     26,420,435     27,538,137     65,248,068     65,553,872     (41,359,759)   (41,358,202)   121,206,195   122,299,944   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 162,032,496   160,604,929   33,173,567     34,400,506     90,145,286     98,485,011     (86,952,535)   (86,666,705)   198,398,814   206,823,741   

 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.
2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

(พันบาท)
ข้อมลูจากงบก าไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
   ลูกคา้ภายนอก 30,955,290     22,967,233     5,678,941       4,286,112       -                 -                 -                 -                 36,634,231     27,253,345     
   ระหว่างส่วนงาน 66,842            70,144            528,916          426,719          -                 -                 (595,758)        (496,863)        -                 -                 
รวมรายได้จากการขาย 31,022,132     23,037,377     6,207,857       4,712,831       -                 -                 (595,758)        (496,863)        36,634,231     27,253,345     
ตน้ทุนขาย (25,559,966)   (17,874,783)   (5,472,992)     (3,924,297)     -                 -                 687,183          594,368          (30,345,775)   (21,204,712)   
ก าไรขั้นตน้ 5,462,166       5,162,594       734,865          788,534          -                 -                 91,425            97,505            6,288,456       6,048,633       
รายได้อ่ืน 221,169          386,180          81,313            41,182            2,030,767       2,144,822       (2,037,527)     (2,182,020)     295,722          390,164          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 5,683,335       5,548,774       816,178          829,716          2,030,767       2,144,822       (1,946,102)     (2,084,515)     6,584,178       6,438,797       
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (3,198,774)     (2,390,721)     (681,836)        (724,204)        (648,918)        (377,388)        531,972          421,157          (3,997,556)     (3,071,156)     
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 2,484,561       3,158,053       134,342          105,512          1,381,849       1,767,434       (1,414,130)     (1,663,358)     2,586,622       3,367,641       
ตน้ทุนทางการเงิน (340,643)        (297,821)        (39,444)          (21,801)          (104,347)        (131,003)        198,520          189,878          (285,914)        (260,747)        
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,143,918       2,860,232       94,898            83,711            1,277,502       1,636,431       (1,215,610)     (1,473,480)     2,300,708       3,106,894       
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (403,092)        (495,611)        (59,421)          (33,452)          147,028          (29,123)          (867)               (437)               (316,352)        (558,623)        
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 1,740,826       2,364,621       35,477            50,259            1,424,530       1,607,308       (1,216,477)     (1,473,917)     1,984,356       2,548,271       
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วม
   ตามวิธีส่วนได้เสีย -                 -                 (3,167)            14,949            10,964            7,827              -                 -                 7,797              22,776            
ก ำไรส ำหรับงวด 1,740,826       2,364,621       32,310            65,208            1,435,494       1,615,135       (1,216,477)     (1,473,917)     1,992,153       2,571,047       

 
 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 84 ของรายไดจ้ากการขายรวม ซ่ึงมาจากธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์ ร้อยละ 47 ธุรกิจบรรจุภณัฑ์จากเยื่อและ
กระดาษ ร้อยละ 25 และธุรกิจบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ร้อยละ 12 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค.
2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

(พันบาท)
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,495,312       2,053,281       31,909            68,370            1,435,494       1,615,135       (1,304,757)     (1,602,055)     1,657,958       2,134,731       
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสีย
      ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 245,514          311,340          401                 (3,162)            -                 -                 88,280            128,138          334,195          436,316          

1,740,826       2,364,621       32,310            65,208            1,435,494       1,615,135       (1,216,477)     (1,473,917)     1,992,153       2,571,047       

ดอกเบ้ียรับ 30,978            34,473            1,388              245                 192,076          198,488          (189,296)        (182,247)        35,146            50,959            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,783,925       1,382,878       502,448          505,234          22,381            19,597            (8,467)            (8,172)            2,300,287       1,899,537       

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืน
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้
   (กลบัรายการ) (248)               4,562              31,115            (57,976)          -                 -                 -                 -                 30,867            (53,414)          
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 3,328              24,310            -                 100,949          -                 -                 -                 -                 3,328              125,259          

 
 
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล อตัราต่อหุน้ 

 

จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 29 มีนาคม 2565 25 เมษายน 2565 0.40  1,717 

รวม   0.40  1,717 
      

ปี 2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 30 มีนาคม 2564 22 เมษายน 2564 0.45  1,931 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 27 กรกฎาคม 2564 25 สิงหาคม 2564 0.25  1,073 
รวม   0.70  3,004 
      

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบัญชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม
 ผ่านก าไร ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                     -                     10,174,706 10,174,706 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                     -                     894,108       894,108       
ลูกหน้ีการคา้ -                     -                     23,728,147 23,728,147 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 110,678       -                     -                     110,678       -                  110,678    -                  110,678    
เงินลงทุนในตราสารหน้ี

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                     -                     19,784         19,784         
- เงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพ
   และหุน้กู้ 42,328         -                     -                     42,328         -                  -                  42,328       42,328       

เงินลงทุนในตราสารทุน 4,911            7,627            -                     12,538         4,911         -                  7,627         12,538       
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 157,917       7,627            34,816,745 34,982,289 

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                     -                     21,265,497 21,265,497 

เจา้หน้ีการคา้ -                     -                     11,250,736 11,250,736 
เงินปันผลคา้งจ่าย -                     -                     2,338,061    2,338,061    
หน้ีสินอนุพนัธ์ 126,463       -                     -                     126,463       -                  126,463    -                  126,463    
เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 2,948,901    -                     -                     2,948,901    -                  -                  2,948,901 2,948,901 
เงินกูย้ืมระยะยาว -                     -                     17,738,942 17,738,942 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                     -                     2,121,129    2,121,129    
หุน้กู้ -                     -                     5,493,646    5,493,646    -                  5,520,869 -                  5,520,869 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 3,075,364    -                     60,208,011 63,283,375 

มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุตธิรรม

(พันบาท)

 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 บริษทัได้รับเงินจากการขายคืนเงินลงทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนแห่งหน่ึง จ านวนเงิน 12,122 ลา้นบาท และน าเงินไปช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 
9,780 ลา้นบาท 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม
 ผ่านก าไร ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                     -                     7,310,312    7,310,312    
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                     -                     805,239        805,239        
- กองทุน 12,106,320  -                     -                     12,106,320  12,106,320  -                     

ลูกหน้ีการคา้ -                     -                     22,413,144  22,413,144  
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 52,532          -                     -                     52,532          52,532          -                     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                     -                     19,886          19,886          
- เงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพ
   และหุน้กู้ 38,358          -                     -                     38,358          -                     38,358          

เงินลงทุนในตราสารทุน -                     7,799            -                     7,799            -                     7,799            
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 12,197,210  7,799            30,548,581  42,753,590  

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                     -                     30,547,449  30,547,449  

เจา้หน้ีการคา้ -                     -                     11,645,038  11,645,038  
หน้ีสินอนุพนัธ์ 137,291        -                     -                     137,291        137,291        -                     
เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 2,965,986    -                     -                     2,965,986    -                     2,965,986    
เงินกูย้ืมระยะยาว -                     -                     18,535,667  18,535,667  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                     -                     2,195,075    2,195,075    
หุน้กู้ -                     -                     5,493,051    5,493,051    5,538,286    -                     
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 3,103,277    -                     68,416,280  71,519,557  

มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุตธิรรม

(พันบาท)

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้การทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของบริษัทและ
คู่สัญญาตามความเหมาะสม 
 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญา
ท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง
มูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียค านวณมูลค่ายุติธรรมจากผลต่าง
ของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (Yield Curve) ของอตัรา
ดอกเบ้ียตามสัญญา และอัตราดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีสังเกตได้จากตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนในเงินกู้แปลงสภาพที่ไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาดใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุน
และเงินกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืน
ท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้
 

- เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูโ้ดยค านวณจากราคาซ้ือขายที่ประกาศอยู่ในสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมี 
 

(ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 2,926 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2564: 2,766 ล้านบาท) 

 

(ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและอ่ืนๆ เป็นเงินประมาณ 5,236 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 
3,963 ล้านบาท) 

 

(ค) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนังสือค ้าประกนักลุ่มบริษทัให้แก่หน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จ านวน 67 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 68 ล้านบาท) 

 

(ง) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศซ่ึงวงเงิน
ท่ีกลุ่มบริษทัค ้าประกนัมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 99 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 132 ล้านบาท) 

 

(จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศเพื่อจดัส่งและขนถ่ายช้ินไมส้ับทางเรือ บริษทัย่อย
มีภาระผูกพนัในการขายและส่งมอบช้ินไมส้ับในปริมาณประมาณ 48,000 ตนัแหง้ ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 12 ปี 
โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2577 

 

(ฉ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในประเทศเพื่อส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลไปยงัจุดส่งมอบ บริษทัย่อย 
มีภาระผูกพนัในการขายและส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตนั ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 
25 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2580 
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