
 

 

 

 

 

 

 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

(“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต

จาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(พรทิพย ์ริมดุสิต) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5565 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

9 สิงหาคม 2565 



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,897,842            7,310,312            
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 8 1,096,706            12,911,559          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 27,466,492          24,910,096          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 628,718               571,197               
สินคา้คงเหลือ 24,732,871          23,307,925          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 328,990               175,141               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 64,151,619          69,186,230          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 900,074               873,034               
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 693,784               740,976               
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 135,465               138,230               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 97,111,197          97,181,239          
ค่าความนิยม 3 28,201,733          29,482,758          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3 9,559,202            7,750,002            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 927,658               920,301               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 885,529               550,971               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 138,414,642        137,637,511        

รวมสินทรัพย์ 202,566,261        206,823,741        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 22,467,158          30,547,449          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 19,765,291          15,261,285          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,637,191            1,864,933            
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 486,270               476,647               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 720,893 609,559               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 323,809 3,216,706            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 45,400,612          51,976,579          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,612,667          16,670,734          
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4 1,660,451            1,718,428            
หุน้กู ้ 5,494,242            5,493,051            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,017,018            4,491,388            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,078,620            3,877,591            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 158,221               296,026               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 32,021,219          32,547,218          

รวมหนีสิ้น 77,421,831          84,523,797          

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

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

ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 
(หุ้นสามัญจาํนวน 4,293 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 4,292,920            4,292,920            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 40,860,245          40,860,245          
ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน (1,445,045)          (1,445,045)          
กาํไรสะสม 
จัดสรรแล้ว
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 450,000               450,000               
ทุนสาํรองทัว่ไป 3,000                   3,000                   

ยังไม่ได้จัดสรร 53,923,422          52,106,464          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 660,976               569,616               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 98,745,518          96,837,200          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 26,398,912          25,462,744          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 125,144,430        122,299,944        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 202,566,261        206,823,741        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกําไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564
(พันบาท)

รายไดจ้ากการขาย 4 37,982,020          29,894,805          
ตน้ทุนขาย 4 (31,302,686)        (23,747,824)        
กําไรขั้นต้น 6,679,334            6,146,981            

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 329,137               165,095               
รายไดอ่ื้น 4 261,651               242,119               
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 7,270,122            6,554,195            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4 (2,196,815)          (1,516,369)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (2,005,207)          (1,405,494)          
รวมค่าใช้จ่าย (4,202,022)          (2,921,863)          

กําไรจากการดําเนินงาน 3,068,100            3,632,332            

ตน้ทุนทางการเงิน (310,763)             (306,945)             
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 19,854                 7,079                   
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,777,191            3,332,466            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (541,288)             (619,504)             
กําไรสําหรับงวด 2,235,903            2,712,962            

การแบ่งปันกาํไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,855,932            2,263,261            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 379,971               449,701               

2,235,903            2,712,962            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 0.43                     0.53                     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564
(พันบาท)

กําไรสําหรับงวด 2,235,903            2,712,962            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,217,491            1,240,323            
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 44                        (130)                    
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 26,079                 15,891                 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,239                   7,151                   
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,799)                 (4,030)                 
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 23,563                 18,882                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,241,054            1,259,205            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,476,957            3,972,167            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,598,201            3,302,525            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 878,756               669,642               

3,476,957            3,972,167            

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกําไรขาดทุนรวม          

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564
(พันบาท)

รายไดจ้ากการขาย 4 74,616,251          57,148,150          
ตน้ทุนขาย 4 (61,648,461)        (44,952,536)        
กําไรขั้นต้น 12,967,790          12,195,614          

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 321,388               63,530                 
รายไดอ่ื้น 4 557,373               632,283               
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 13,846,551          12,891,427          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4 (4,486,021)          (2,922,915)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (3,705,808)          (2,968,539)          
รวมค่าใช้จ่าย (8,191,829)          (5,891,454)          

กําไรจากการดําเนินงาน 5,654,722            6,999,973            

ตน้ทุนทางการเงิน (596,677)             (567,692)             
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 27,651                 29,855                 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 5,085,696            6,462,136            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (857,640)             (1,178,127)          
กําไรสําหรับงวด 4,228,056            5,284,009            

การแบ่งปันกาํไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,513,890            4,397,992            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 714,166               886,017               

4,228,056            5,284,009            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 0.82                     1.02                     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564
(พันบาท)

กําไรสําหรับงวด 4,228,056            5,284,009            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 417,045               2,546,145            
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 179                      1,618                   
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 38,010                 (12,564)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,239                   7,151                   
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (11,177)               4,955                   
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 29,251                 1,160                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 446,296               2,547,305            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4,674,352            7,831,314            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,625,344            6,341,958            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,049,008            1,489,356            

4,674,352            7,831,314            

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลขาดทุน

ของอตัรา จากการวดั รวม

ส่วน แลกเปลี่ยน มูลค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอื่น  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ตํ่ากวา่ ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงินลงทุน ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอื่น ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน ในตราสารทุน ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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   
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล 7 -                -                -                -                -                (1,931,216)      -                  -                  -                  (1,931,216)      (356,135)               (2,287,351)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                -                -                -                -                (1,931,216)      -                  -                  -                  (1,931,216)      (356,135)         (2,287,351)      
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                -                -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  7,985              7,985              
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                -                -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  7,985              7,985              

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                -                -                -                (1,931,216)      -                  -                  -                  (1,931,216)      (348,150)         (2,279,366)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                -                -                -                -                4,397,992       -                  -                  -                  4,397,992       886,017          5,284,009       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                -                (1,721)             1,944,477       1,210              1,945,687       1,943,966       603,339          2,547,305       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                -                4,396,271       1,944,477       1,210              1,945,687       6,341,958       1,489,356       7,831,314       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 4,292,920     40,860,245   (448,444)       337,700        3,000            49,301,378     (1,191,737)      (6,503)             (1,198,240)      93,148,559     22,244,171     115,392,730   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลขาดทุน

ของอตัรา จากการวดั รวม

ส่วน แลกเปลี่ยน มูลค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอื่น  รวมส่วน  ส่วนไดเ้สีย
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ตํ่ากวา่ ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงินลงทุน ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอื่น ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน ในตราสารทุน ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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   
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล 7 -                -                -                -                -                (1,717,026)      -                  -                  -                  (1,717,026)      (750,042)               (2,467,068)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                -                -                -                -                (1,717,026)      -                  -                  -                  (1,717,026)      (750,042)         (2,467,068)      
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ไดม้ีผลทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                -                -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  588,000          588,000          
การเปลี่ยนแปลงที่ทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                -                -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  49,202            49,202            
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                -                -                -                -                -                  -                  -                  -                  -                  637,202          637,202          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                -                -                -                (1,717,026)      -                  -                  -                  (1,717,026)      (112,840)         (1,829,866)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                -                -                -                -                3,513,890       -                  -                  -                  3,513,890       714,166          4,228,056       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                -                20,094            91,226            134                 91,360            111,454          334,842          446,296          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                -                3,533,984       91,226            134                 91,360            3,625,344       1,049,008       4,674,352       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 4,292,920     40,860,245   (1,445,045)    450,000        3,000            53,923,422     667,315          (6,339)             660,976          98,745,518     26,398,912     125,144,430   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 4,228,056           5,284,009           
รายการปรับปรุง
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 857,640              1,178,127           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,710,655           3,831,503           
กลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,141)                 (9,234)                 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (28,757)               9,652                  
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 196,875              177,224              
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียน (254,975)             129,851              
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (27,651)               (29,855)               
ดอกเบ้ียรับ (77,050)               (104,812)             
ตน้ทุนทางการเงิน 596,677              567,692              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 3,328                  125,259              
ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอ่ืนๆ 99,237                (212,255)             
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 10,299,894         10,947,161         

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,248,806)          (4,231,076)          
สินคา้คงเหลือ  (1,227,887)          (4,537,202)          
สินทรัพยอ่ื์น (143,511)             (379,274)             
สินทรัพย์ดําเนินงานเพิ่มขึน้ - สุทธิ (3,620,204)          (9,147,552)          

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564
(พันบาท)

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 677,445              2,731,182           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (79,672)               (41,128)               
หน้ีสินอ่ืน 2,247                  (121,982)             
หนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้ - สุทธิ 600,020              2,568,072           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 7,279,710           4,367,681           
จ่ายภาษีเงินได้ (929,111)             (1,015,967)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,350,599           3,351,714           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า -                      (2,961,888)          
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 12,132,001         560,489              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (384,005)             (13,949,123)        
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21,965                8,933                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,968,616)          (2,832,500)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (122,041)             (63,426)               
รับเงินปันผล 2,850                  5,700                  
รับดอกเบ้ีย 78,128                101,622              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 8,760,282           (19,130,193)        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ท่ีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 588,000              -                      
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชําระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8,434,275)          9,001,785           
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,505,449)          (12,811,360)        
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (283,547)             (313,015)             
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ -                      5,500,000           
เงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (10,223,271)        1,377,410           
จ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (1,717,026)          (1,931,216)          
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (750,042)             (356,135)             
รวมจ่ายเงินปันผล (2,467,068)          (2,287,351)          
จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (612,395)             (556,532)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (12,714,734)        (1,466,473)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 2,396,147           (17,244,952)        
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 191,383              397,172              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 7,310,312           31,255,702         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 9,897,842           14,407,922         

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด ณ วนัส้ินงวด
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 656,852              459,836              
เงินลงทุนคา้งจ่าย 4,392,035           2,762,266           

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1   ขอ้มูลทัว่ไป 

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3   การซ้ือธุรกิจ 

4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5   ลูกหน้ีการคา้  

6   ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 

7   เงินปันผล 

8   เคร่ืองมือทางการเงิน 

9   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

10  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ โดยจดัทาํเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 

บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการดา้นบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น

สองสายธุรกิจหลกั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร และ (2) สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินรวมประจาํปี และจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงินรวม

ประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัที่ใชใ้นการประมาณการที่อาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากที่ได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน สาํหรับรายการท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง IBOR โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการเตรียมการแกไ้ขเง่ือนไข

สญัญาเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 

ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

3 การซ้ือธุรกจิ 
 

Deltalab, S.L. และบริษทัย่อย ประเทศสเปน 

เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจ้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น

ทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. (“Deltalab”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิต

และจดัจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยคุ์ณภาพสูง (Medical Supplies and Labware) ท่ีจดทะเบียนในประเทศสเปน 

โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 86.4 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,307 ลา้นบาท และมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระ

เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค่า

ยติุธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 การประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ กลุ่มบริษทัมีการ

บนัทึกรายการสินทรัพยที์่ไดม้าและหน้ีสินที่รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพิ่มข้ึน 2,105 ลา้นบาท และปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 

1,770 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 
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Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company และบริษทัย่อย ประเทศเวียดนาม 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด 

ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company (“Duy Tan”) 

ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging) ชั้นนาํในประเทศเวียดนาม ณ ส้ินปี 2564 

การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าว มีมูลค่ารวมประมาณ 5,576 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 7,982 ลา้นบาท และได้

จ่ายชาํระเงินค่าหุน้งวดแรกจาํนวนเงิน 3,630 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,195 ลา้นบาท  
 

ต่อมาในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 กลุ่มบริษทัไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุน้เดิมในการจ่ายชาํระเงินค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือ

เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,340 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,547 ลา้นบาท มีผลทาํให้กลุ่มบริษทั

ตอ้งปรับปรุงเงินค่าหุ้นคา้งจ่ายส่วนที่เหลือเพิ่มข้ึน จาํนวนเงิน 394 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 

582 ลา้นบาท โดยรับรู้ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจเพิ่มข้ึน 195 ลา้นบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับประมาณการ 

387 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนรวม ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุ้น 

ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในเดือนกรกฎาคม 2565 
 

กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายในหน่ึง

ปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ การบนัทึก

บญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

รายไดจ้ากการขาย 2,177  2,642  2,379  5,593 

ค่าบริการ  208,520  219,302  420,022  441,892 

        

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการขาย 174,342  111,625  271,133  210,065 

รายไดเ้งินปันผล -  -     2,850  5,700 

ซ้ือ 80,154  73,123  160,229  138,102 

        

บริษัทอ่ืน        

รายไดจ้ากการขาย 2,418,872  1,454,888  4,584,449  2,624,259 

ซ้ือ 3,107,986  2,060,929  5,466,812  3,696,577 

ค่าบริการ  825,780  732,433  1,574,637  1,406,063 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

ลกูหนีก้ารค้า  

บริษทัใหญ่ 1,393  159 

บริษทัร่วม 73,053  56,613 

บริษทัอ่ืน 1,453,578  1,126,461 

รวม 1,528,024  1,183,233 

 

ลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน  

บริษทัใหญ่ 62,095  58,441 

บริษทัร่วม 73,409  41,177 

บริษทัอ่ืน 4,961  27,068 

รวม 140,465  126,686 

 

ลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน  

บริษทัใหญ่ 139,287  163,693 

บริษทัร่วม 117,706  120,118 

รวม 256,993  283,811 

 

เจ้าหนีก้ารค้า  

บริษทัร่วม 32,215  29,511 

บริษทัอ่ืน 1,642,388  1,346,290 

รวม 1,674,603  1,375,801 

 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน  

บริษทัใหญ่ 99,962  85,467 

บริษทัร่วม 3,506  8,549 

บริษทัอ่ืน 129,812  39,487 

รวม 233,280  133,503 

 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

   ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน 

 

บริษทัใหญ่ 101,176  120,409 

บริษทัร่วม 104,516  106,831 

บริษทัอ่ืน 237,714  240,667 

รวม 443,406  467,907 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารสําคญั 
 

 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 43,572  34,262  73,249  62,532 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,337  2,247  4,664  4,495 

รวม 45,909  36,509  77,913  67,027 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหต ุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,528,024  1,183,233 

กิจการอ่ืน  23,335,044  21,391,797 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (156,851)  (161,886) 

สุทธิ  23,178,193  21,229,911 

รวม  24,706,217  22,413,144 
  

ลูกหน้ีการค้า  

กจิการที่เกีย่วข้องกนั    

ภายในวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 1,383,982  1,155,089 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 120,476  19,794 

1 - 3 เดือน 22,429  1,578 

มากกวา่ 3 - 12 เดือน 1,137  6,772 

รวม  1,528,024  1,183,233 
    

กจิการอ่ืน    

ภายในวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 20,343,959  18,694,131 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 2,115,644  1,872,669 

1 - 3 เดือน 630,821  573,732 

มากกวา่ 3 - 12 เดือน 78,875  87,562 

มากกวา่ 12 เดือน 165,745  163,703 

 23,335,044  21,391,797 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (156,851)  (161,886) 

สุทธิ 23,178,193  21,229,911 

รวม 24,706,217  22,413,144 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 30 - 90 วนั 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก

ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการกาํหนด

ส่วนงาน 
 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วน

ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 

   แบบครบวงจร 

ประกอบดว้ย กระดาษบรรจุภณัฑ ์(Packaging Paper) บรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูง

และพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) ทั้ งแบบอ่อนตัว 

(Flexible Packaging) และแบบคงรูป (Rigid Packaging) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการ

อุปโภคบริโภค อาหารเคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์

และบรรจุภณัฑเ์ยือ่และกระดาษ (Fiber-Based Packaging) เช่น บรรจุภณัฑก์ล่องลูกฟูก 

(Corrugated Containers) บรรจุภัณฑ์เพื่อการจดัจาํหน่าย (Retail Display Packaging)   

ถุงกระดาษรีไซเคิลสาํหรับสินคา้อุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรม 

  สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ประกอบดว้ย ภาชนะบรรจุภณัฑ์สัมผสัอาหารปลอดภยั ผลิตภณัฑ์กระดาษพิมพเ์ขียน

และเยือ่กระดาษ 

  ส่วนงานอ่ืน กิจการลงทุน 
 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจใชส้าํหรับการประเมินผลการดาํเนินงานและจดัสรรทรัพยากรสาํหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั

ประเมินความสามารถในการดาํเนินงานตาม EBITDA 
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมลูตามส่วนงานธุรกิจสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน มดีังนี ้
 

สายธุรกจิบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี

แบบครบวงจร สายธุรกจิเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอื่น ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

30 ม.ิย. 31 ธ.ค. 30 ม.ิย. 31 ธ.ค. 30 ม.ิย. 31 ธ.ค. 30 ม.ิย. 31 ธ.ค. 30 ม.ิย. 31 ธ.ค.

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

(พันบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยห์มุนเวียน 55,680,634    47,856,212    8,637,471      9,312,989      46,360,950    56,478,895    (46,527,436)   (44,461,866)   64,151,619    69,186,230    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                 -                 414,205         415,278         485,869         457,756         -                 -                 900,074         873,034         

เงินลงทุนในตราสารทุน 813,659         813,757         -                 -                 42,049,172    40,577,172    (42,855,130)   (41,383,130)   7,701             7,799             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 79,285,833    79,031,095    18,021,028    18,363,871    347,730         344,752         (543,394)        (558,479)        97,111,197    97,181,239    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 33,935,402    32,903,865    5,962,821      6,308,368      760,930         626,436         (263,483)        (263,230)        40,395,670    39,575,439    

รวมสินทรัพย์ 169,715,528  160,604,929  33,035,525    34,400,506    90,004,651    98,485,011    (90,189,443)   (86,666,705)   202,566,261  206,823,741  

เงินกูย้มืระยะสั้น 62,709,093    57,925,539    901,596         1,939,983      6,388,032      16,551,186    (45,408,102)   (43,527,679)   24,590,619    32,889,029    

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 18,627,299    17,326,102    2,861,409      2,449,183      414,487         249,204         (1,093,202)     (936,939)        20,809,993    19,087,550    

เงินกูย้มืระยะยาว 6,638,012      7,733,271      1,368,306      1,398,288      15,598,844    15,594,539    (837,802)        (843,885)        22,767,360    23,882,213    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 7,685,359      7,053,880      1,013,772      1,074,915      554,728         536,210         -                 -                 9,253,859      8,665,005      

รวมหน้ีสิน 95,659,763    90,038,792    6,145,083      6,862,369      22,956,091    32,931,139    (47,339,106)   (45,308,503)   77,421,831    84,523,797    

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 74,055,765    70,566,137    26,890,442    27,538,137    67,048,560    65,553,872    (42,850,337)   (41,358,202)   125,144,430  122,299,944  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 169,715,528  160,604,929  33,035,525    34,400,506    90,004,651    98,485,011    (90,189,443)   (86,666,705)   202,566,261  206,823,741  
 

 

 
 

 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สายธุรกจิบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี

แบบครบวงจร สายธุรกจิเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอื่น ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

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

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

(พันบาท)

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน

รายไดจ้ากการขาย

   ลูกคา้ภายนอก 62,745,417    48,018,336    11,870,834    9,129,814      -                 -                 -                 -                 74,616,251    57,148,150    

   ระหว่างส่วนงาน 139,066         137,842         1,353,314      950,372         -                 -                 (1,492,380)     (1,088,214)     -                 -                 

รวมรายไดจ้ากการขาย 62,884,483    48,156,178    13,224,148    10,080,186    -                 -                 (1,492,380)     (1,088,214)     74,616,251    57,148,150    

ตน้ทุนขาย (51,993,540)   (38,032,572)   (11,239,186)   (8,190,236)     -                 -                 1,584,265      1,270,272      (61,648,461)   (44,952,536)   

กาํไรขั้นตน้ 10,890,943    10,123,606    1,984,962      1,889,950      -                 -                 91,885           182,058         12,967,790    12,195,614    

รายไดอ้ื่น 502,557         359,385         204,229         175,567         4,869,660      5,214,659      (4,697,685)     (5,053,798)     878,761         695,813         

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่าย 11,393,500    10,482,991    2,189,191      2,065,517      4,869,660      5,214,659      (4,605,800)     (4,871,740)     13,846,551    12,891,427    

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (6,889,726)     (4,463,747)     (1,341,970)     (1,305,263)     (1,298,174)     (1,061,745)     1,338,041      939,301         (8,191,829)     (5,891,454)     

กาํไรกอ่นตน้ทุนทางการเงิน

   และภาษีเงินได้ 4,503,774      6,019,244      847,221         760,254         3,571,486      4,152,914      (3,267,759)     (3,932,439)     5,654,722      6,999,973      

ตน้ทุนทางการเงิน (711,773)        (660,957)        (81,889)          (43,372)          (202,245)        (284,443)        399,230         421,080         (596,677)        (567,692)        

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 3,792,001      5,358,287      765,332         716,882         3,369,241      3,868,471      (2,868,529)     (3,511,359)     5,058,045      6,432,281      

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (719,658)        (971,242)        (195,670)        (157,483)        54,493           (48,175)          3,195             (1,227)            (857,640)        (1,178,127)     

กาํไรหลงัภาษีเงินได้ 3,072,343      4,387,045      569,662         559,399         3,423,734      3,820,296      (2,865,334)     (3,512,586)     4,200,405      5,254,154      

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วม

   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย -                 -                 1,777             24,381           25,874           5,474             -                 -                 27,651           29,855           

กําไรสําหรับงวด 3,072,343      4,387,045      571,439         583,780         3,449,608      3,825,770      (2,865,334)     (3,512,586)     4,228,056      5,284,009      

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 84 ของรายไดจ้ากการขายรวม ซ่ึงมาจากธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์ ร้อยละ 47 ธุรกิจบรรจุภณัฑ์จากเยื่อและ

กระดาษ ร้อยละ 25 และธุรกิจบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ร้อยละ 12 
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สายธุรกจิบรรจุภณัฑ์ รายการตดับญัชี

แบบครบวงจร สายธุรกจิเยือ่และกระดาษ ส่วนงานอื่น ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจีพี

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

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

(พันบาท)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,679,479      3,810,740      569,824         587,271         3,449,608      3,825,770      (3,185,021)     (3,825,789)     3,513,890      4,397,992      

   ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สีย

      ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 392,864         576,305         1,615             (3,491)            -                 -                 319,687         313,203         714,166         886,017         

3,072,343      4,387,045      571,439         583,780         3,449,608      3,825,770      (2,865,334)     (3,512,586)     4,228,056      5,284,009      

ดอกเบี้ยรับ 67,867           78,866           3,008             1,484             386,883         428,494         (380,708)        (404,032)        77,050           104,812         

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,644,236      2,804,534      1,036,455      1,005,365      46,450           38,273           (16,486)          (16,669)          4,710,655      3,831,503      

รายการที่ไม่เป็นตวัเงินอื่น

- ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้

   (กลบัรายการ) (4,596)            48,543           (24,161)          (38,891)          -                 -                 -                 -                 (28,757)          9,652             

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,328             24,310           -                 100,949         -                 -                 -                 -                 3,328             125,259         
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7 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล อตัราต่อหุน้ 
 

จาํนวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2565      

เงินปันผลประจาํปี 2564 29 มีนาคม 2565 25 เมษายน 2565 0.40  1,717 

รวม   0.40  1,717 

      

ปี 2564      

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

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

รวม   0.70  3,004 
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8 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบัญชี

ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไร

 ผ่านกาํไร หรือขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                   -                   9,897,842    9,897,842    

เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                   -                   1,096,706    1,096,706    

ลูกหน้ีการคา้ -                   -                   24,706,217  24,706,217  

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 201,002       -                   -                   201,002       -                   201,002       -                   201,002    

เงินลงทุนในตราสารหน้ี

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                   -                   20,599         20,599         

- เงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพ

   และหุน้กู ้ 152,959       -                   -                   152,959       -                   -                   152,959       152,959    

เงินลงทุนในตราสารทุน 2,770           7,701           -                   10,471         2,770           -                   7,701           10,471      

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 356,731       7,701           35,721,364  36,085,796  

หน้ีสินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                   -                   22,467,158  22,467,158  

เจา้หน้ีการคา้ -                   -                   11,659,370  11,659,370  

หน้ีสินอนุพนัธ์ 62,231         -                   -                   62,231         -                   62,231         -                   62,231      

เงินค่าหุน้ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 3,687,388    -                   -                   3,687,388    -                   -                   3,687,388    3,687,388 

เงินกูย้ืมระยะยาว -                   -                   17,249,858  17,249,858  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                   -                   2,146,721    2,146,721    

หุน้กู ้ -                   -                   5,494,242    5,494,242    -                   5,506,056    -                   5,506,056 

รวมหนี้สินทางการเงิน 3,749,619    -                   59,017,349  62,766,968  

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

(พันบาท)

 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 บริษทัไดรั้บเงินจากการขายคืนเงินลงทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน 12,122 ลา้นบาท และนาํเงินส่วนใหญ่ไปชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีมีหลกัประกนั ซ่ึงไดม้าจากการซ้ือธุรกิจในประเทศเวียดนาม

ในปี 2564 ไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืและไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมดแลว้ 
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มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

 ผ่านกาํไร ผ่านกาํไรขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วันที่ 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 -                 12,106,320 

ลูกหน้ีการคา้ -                  -                  22,413,144 22,413,144 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 52,532        -                  -                  52,532        -                 52,532        -                 52,532        

เงินลงทุนในตราสารหน้ี

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                  -                  19,886        19,886        

- เงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพ

   และหุน้กู ้ 38,358        -                  -                  38,358        -                 -                 38,358        38,358        

เงินลงทุนในตราสารทุน -                  7,799          -                  7,799          -                 -                 7,799          7,799          

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 12,197,210 7,799          30,548,581 42,753,590 

หน้ีสินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                  -                  30,547,449 30,547,449 

เจา้หน้ีการคา้ -                  -                  11,645,038 11,645,038 

หน้ีสินอนุพนัธ์ 137,291      -                  -                  137,291      -                 137,291      -                 137,291      

เงินค่าหุน้ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 2,965,986   -                  -                  2,965,986   -                 -                 2,965,986   2,965,986   

เงินกูย้ืมระยะยาว -                  -                  18,535,667 18,535,667 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  -                  2,195,075   2,195,075   

หุน้กู ้ -                  -                  5,493,051   5,493,051   -                 5,538,286   -                 5,538,286   

รวมหนี้สินทางการเงิน 3,103,277   -                  68,416,280 71,519,557 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

(พันบาท)
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 

ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การทดสอบ

ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ีย

ในตลาดสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

สะท้อนผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของบริษทัและ

คู่สญัญาตามความเหมาะสม 
 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญา

ท่ีกลุ่มบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

มูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากข้ึน และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณมูลค่ายติุธรรมจากผลต่าง

ของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (Yield Curve) ของอตัรา

ดอกเบ้ียตามสัญญา และอัตราดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีสังเกตได้จากตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ี

คลา้ยคลึงกนั 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 

ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพที่ไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาดใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุน

และเงินกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืน

ท่ีเป็นปัจจุบนัและสงัเกตได ้
 

- เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตไดท่ี้มีนยัสาํคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับหุ้นกูโ้ดยคาํนวณจากราคาซ้ือขายที่ประกาศอยู่ในสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 
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9 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมี 
 

(ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 2,910 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2564: 2,766 ล้านบาท) 
 

(ข) ภาระผกูพนัตามสญัญาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและอ่ืนๆ เป็นเงินประมาณ 4,677 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 

3,963 ล้านบาท) 
 

(ค) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนังสือคํ้าประกนักลุ่มบริษทัให้แก่หน่วยงานรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจและเอกชน จาํนวน 61 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 68 ล้านบาท) 
 

(ง) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัคํ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศซ่ึงวงเงิน

ท่ีกลุ่มบริษทัคํ้าประกนัมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 99 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 132 ล้านบาท) 
 

(จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากบับริษทัในต่างประเทศเพื่อจดัส่งและขนถ่ายช้ินไมส้ับทางเรือ บริษทัย่อย     

มีภาระผกูพนัในการขายและส่งมอบช้ินไมส้ับในปริมาณประมาณ 48,000 ตนัแหง้ ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 12 ปี 

โดยสญัญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2577 
 

(ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากบับริษทัในประเทศเพื่อส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลไปยงัจุดส่งมอบ บริษทัยอ่ย 

มีภาระผูกพนัในการขายและส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตนั ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 

25 ปี โดยสญัญาจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2580 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ก) เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีกลุ่มบริษัทถือหุ้น

ทั้งหมด ไดล้งนามในสัญญาเพื่อเขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Peute Recycling B.V. (“Peute”) ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจรีไซเคิลวสัดุบรรจุภณัฑ์ครอบคลุมทั้งกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิลในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ โดยไดช้าํระเงินค่าหุ้นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 78.19 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2,875 ลา้น

บาททั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการดาํเนินงานของ Peute มาจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2565 
 

(ข) เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565 ใน

อตัราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับปันผล คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,073 ลา้นบาท 

โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2565 
 

(ค) เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูใ้นรูปแบบหุ้นกูดิ้จิทลั คร้ังท่ี 1/2565 จาํนวน 5,000 ลา้นบาท 

ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.80 ต่อปี อาย ุ2 ปี 10 เดือน และนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กู ้จาํนวน 2,000 ลา้นบาท

ไปจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินในการออกและเสนอขายหุน้กู ้
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