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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการด าเนินงานรวม 
และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีก าหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม 

และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การซ้ือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 4 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษทัด าเนินการเขา้ซ้ือกิจการ
ทั้งในและต่างประเทศหลายแห่ง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัได้มี
การใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ 
 
เน่ืองจากการบญัชีส าหรับการซ้ือธุรกิจเป็นรายการท่ีมี
สาระส าคญั และมีความซับซ้อน โดยมีการใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีส าคัญของผู ้บริหารในการระบุและประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาจาก
การซ้ือธุรกิจภายใตข้อ้สมมติท่ีมีความไม่แน่นอน ดงันั้น 
ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการ
ตรวจสอบ  
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง
การซ้ือธุรกิจ การเขา้อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และการ
อ่านรายงานการประชุมของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อท าความเข้าใจข้อก าหนดและเ ง่ือนไขท่ีส าคัญ 
รวมถึงลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับการบัญชี
ของการซ้ือธุรกิจ  

 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติส าคญัท่ีใช้
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า
และหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดยอ้างอิง
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกับ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีเขา้ซ้ือ และขอ้มูลอ่ืน
ท่ีไดรั้บระหวา่งการตรวจสอบ 

 

• ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ได้มา
และหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
ผูข้ายของผูบ้ริหารและตรวจสอบเอกสารประกอบ 
การซ้ือและจ่ายเงิน ตลอดจนทดสอบความถูกต้อง
ของการค านวณค่าความนิยม 

 

• ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองและ
วิธีการวดัมูลค่า  

 

• ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ
ผูป้ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฎ) และ ขอ้ 12 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 

ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกกิจการ ท าให้ผูบ้ริหารให้ความส าคญักับการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่ไดม้าจากการ
ซ้ือธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมซ่ึงเกิดจาก
การซ้ือธุรกิจเป็นประจ าทุกปีหรือหากมีขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่า ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ของผูบ้ริหารในการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผน
ธุรกิจ พร้อมกับอัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว ้และ
อัตราคิดลด ท่ีใช้ส าหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด ดงันั้น ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ท าความเข้าใจแผนการด าเนินงาน การระบุหน่วย
สินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด กระบวนการทดสอบ
การดอ้ยค่าและการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร 

 

• ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีเก่ียวข้องกับค่าความนิยมของ
ผูบ้ริหาร รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของ
ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต อตัราการเติบโต
ในระยะยาวและอตัราคิดลด โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์
ของตลาด สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ความรู้
เก่ียวกบัอุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บระหว่าง
การตรวจสอบ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบการ
ประมาณการในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

• ประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองการวดัมูลค่า
และทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนและการดอ้ยค่า 

 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่า
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบว่า
มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวม 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท า
งบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง
ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้

เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการด าเนินการเพื่อขจดัอุปสรรคหรือ

มาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี

ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร

ดงักล่าว 
 
 
 
 

(พรทิพย ์ริมดุสิต) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5565 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 กุมภาพนัธ์ 2566 



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 9,965,933            7,310,312            

เงินลงทุนในตราสารหนีระยะสัน 25 2,378,495            12,911,559          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5, 7 23,254,060          24,910,096          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 813,142               571,197               

สินคา้คงเหลือ 8 23,280,799          23,307,925          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 462,004               175,141               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 60,154,433          69,186,230          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 1,034,332            873,034               

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 741,413               740,976               

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 141,692               138,230               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10, 11 94,585,205          97,181,239          

ค่าความนิยม 12 28,233,239          29,482,758          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 12 10,573,939          7,750,002            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 852,115               920,301               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 963,278               550,971               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 137,125,213        137,637,511        

รวมสินทรัพย์ 197,279,646        206,823,741        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 16,155,140          30,547,449          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 5 14,281,909          15,261,285          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 1,570,769            1,864,933            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5, 15 587,166               476,647               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 572,767 609,559               

หนีสินหมุนเวียนอืน 4 310,908 3,216,706            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 33,478,659          51,976,579          

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 14,450,650          16,670,734          

หนีสินตามสัญญาเช่า 5, 15 1,920,639            1,718,428            

หุน้กู ้ 15 15,484,603          5,493,051            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 5,322,691            4,491,388            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 3,595,818            3,877,591            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 59,846                 296,026               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 40,834,247          32,547,218          

รวมหนีสิน 74,312,906          84,523,797          

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564

(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 17 450,000               450,000               

ทุนสาํรองทวัไป 3,000                   3,000                   

ยงัไม่ได้จัดสรร 55,268,983          52,106,464          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,229,860)          569,616               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 97,200,243          96,837,200          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,766,497          25,462,744          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 122,966,740        122,299,944        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 197,279,646        206,823,741        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       

งบกาํไรขาดทุนรวม          

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

รายไดจ้ากการขาย 5 146,068,043        124,222,657        

ตน้ทุนขาย 5 (121,791,156)      (101,344,520)      

กําไรขันต้น 24,276,887          22,878,137          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 143,006               317,207               

รายไดอื้น 4, 5 1,321,527            2,214,237            

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 25,741,420          25,409,581          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 5, 19 (9,350,540)          (6,819,674)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 20 (6,688,289)          (5,754,846)          

รวมค่าใช้จ่าย (16,038,829)        (12,574,520)        

กําไรจากการดําเนินงาน 9,702,591            12,835,061          

ตน้ทุนทางการเงิน (1,468,123)          (1,179,918)          

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 54,819                 57,226                 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 8,289,287            11,712,369          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (1,549,917)          (2,065,425)          

กําไรสําหรับปี 6,739,370            9,646,944            

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 5,800,605            8,294,367            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 938,765               1,352,577            

6,739,370            9,646,944            

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1.35                     1.93                     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10



บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

กําไรสําหรับปี 6,739,370            9,646,944            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (3,379,678)          5,005,211            

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมลูค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 4,744                   1,658                   

ผลกาํไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 16 272,673               137,031               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 2,654                   7,585                   

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 (62,385)               (25,725)               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 217,686               120,549               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,161,992)          5,125,760            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,577,378            14,772,704          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,153,228            12,100,069          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 424,150               2,672,635            

3,577,378            14,772,704          

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565 

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง กาํไร (ขาดทุน)

ของอตัรา จากการวดั รวม

ทุนทีออก ส่วน ทุนสาํรอง แลกเปลยีน มูลค่ายติุธรรม องคป์ระกอบอนื รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

และ ส่วนเกิน ตาํกว่า ตาม ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงนิลงทุน ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอนื กฎหมาย ทวัไป งบการเงิน ในตราสารทุน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงนิปันผล 24 -                -                   -               -           -           (3,004,085)    -                -                -                (3,004,085)    (517,452)               (3,521,537)

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                -                   -               -           -           (3,004,085)    -                -                -                (3,004,085)    (517,452)       (3,521,537)        

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลยีนแปลงทีไม่ไดม้ีผลทาํใหไ้ดม้า

หรือสูญเสียการควบคุม 4 -                -                   (996,601)      -           -           -                -                -                -                (996,601)       (413,917)       (1,410,518)        

การเปลยีนแปลงทีทาํใหไ้ดม้า

หรือสูญเสียการควบคุม 4 -                -                   -               -           -           -                -                -                -                -                2,618,513      2,618,513         

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -                   (996,601)      -           -           -                -                -                -                (996,601)       2,204,596      1,207,995         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                   (996,601)      -           -           (3,004,085)    -                -                -                (4,000,686)    1,687,144      (2,313,542)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรหรือขาดทุน -                -                   -               -           -           8,294,367      -                -                -                8,294,367      1,352,577      9,646,944         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื -                -                   -               -           -           92,159           3,712,303      1,240             3,713,543      3,805,702      1,320,058      5,125,760         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                   -               -           -           8,386,526      3,712,303      1,240             3,713,543      12,100,069    2,672,635      14,772,704       

โอนไปทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 -                -                   -               112,300   -           (112,300)       -                -                -                -                -                -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 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     

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565 

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง กาํไร (ขาดทุน)

ของอตัรา จากการวดั รวม

ทุนทีออก ส่วน ทุนสาํรอง แลกเปลยีน มูลค่ายติุธรรม องคป์ระกอบอนื รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

และ ส่วนเกิน ตาํกว่า ตาม ทุนสาํรอง จากการแปลงค่า เงนิลงทุน ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอนื กฎหมาย ทวัไป งบการเงิน ในตราสารทุน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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    

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงนิปันผล 24 -               -                  -               -           -           (2,790,185)    -                -                -                (2,790,185)    (821,534)              (3,611,719)

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น

และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -                  -               -           -           (2,790,185)    -                -                -                (2,790,185)    (821,534)       (3,611,719)       

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปลยีนแปลงทีไม่ไดม้ีผลทาํใหไ้ดม้า

หรือสูญเสียการควบคุม 4 -               -                  -               -           -           -                -                -                -                -                650,437         650,437           

การเปลยีนแปลงทีทาํใหไ้ดม้า

หรือสูญเสียการควบคุม 4 -               -                  -               -           -           -                -                -                -                -                50,700           50,700             

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -               -                  -               -           -           -                -                -                -                -                701,137         701,137           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -                  -               -           -           (2,790,185)    -                -                -                (2,790,185)    (120,397)       (2,910,582)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรหรือขาดทุน -               -                  -               -           -           5,800,605      -                -                -                5,800,605      938,765         6,739,370        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื -               -                  -               -           -           152,099         (2,803,023)    3,547             (2,799,476)    (2,647,377)    (514,615)       (3,161,992)       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -               -                  -               -           -           5,952,704      (2,803,023)    3,547             (2,799,476)    3,153,228      424,150         3,577,378        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 4,292,920     40,860,245     (1,445,045)   450,000   3,000       55,268,983    (2,226,934)    (2,926)           (2,229,860)    97,200,243    25,766,497    122,966,740    

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 6,739,370            9,646,944            

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,549,917            2,065,425            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,699,145            8,315,232            

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) 11,601                 (59,092)               

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 169,575               89,820                 

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 217,031               370,276               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน (120,177)             (209,704)             

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (54,819)               (57,226)               

ดอกเบียรับ (197,087)             (196,725)             

ตน้ทุนทางการเงิน 1,468,123            1,179,918            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) (7,687)                 132,349               

กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม และอืนๆ (152,379)             (1,405,125)          

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 19,322,613          19,872,092          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3,234,770            (4,903,162)          

สินคา้คงเหลือ  (405,471)             (6,881,734)          

สินทรัพยอื์น (148,055)             (209,600)             

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน) - สุทธิ 2,681,244            (11,994,496)        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (2,631,403)          2,224,408            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (251,683)             (185,462)             

หนีสินอืน (124,519)             (169,025)             

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (3,007,605)          1,869,921            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 18,996,252          9,747,517            

จ่ายภาษีเงินได้ (1,762,449)          (2,246,540)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 17,233,803          7,500,977            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 4 (7,025,945)          (13,778,582)        

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วม (44,210)               -                      

เงินสดรับจากการขายตราสารหนีของกิจการอืน 12,475,301          1,406,781            

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารหนีของกิจการอืน (1,711,122)          (12,445,005)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 166,477               20,631                 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,861,637)          (6,191,481)          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (324,124)             (223,690)             

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                      7,328                   

รับเงินปันผล 10,862                 14,397                 

รับดอกเบีย 195,166               194,307               

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,119,232)          (30,995,314)        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 650,444               -                      

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 4 -                      (1,410,518)          

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชําระ) เงินกู้ยืม

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ (14,047,168)        12,454,078          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                      5,000,000            

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มระยะยาว (2,580,001)          (17,334,493)        

เงินสดจ่ายเพือชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (625,861)             (549,444)             

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 10,000,000          5,500,000            

เงินกู้ยืมเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (7,253,030)          5,070,141            

จ่ายเงนิปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (2,790,185)          (3,004,085)          

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (821,534)             (517,452)             

รวมจ่ายเงนิปันผล (3,611,719)          (3,521,537)          

จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงินอืน (1,387,234)          (1,180,397)          

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (11,601,539)        (1,042,311)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 2,513,032            (24,536,648)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 142,589               591,258               

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินปี 9,965,933            7,310,312            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการลงทุนทีไม่ใช่เงินสด ณ วนัสินปี

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 609,484               517,439               

เงินลงทุนคา้งจ่าย 490,907               3,664,557            

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  ลูกหน้ีการคา้ 
8  สินคา้คงเหลือ 
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
11  สัญญาเช่า 
12  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
13  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 
14  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
15  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
17  ส ารองตามกฎหมาย 
18  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
19  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
20  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
21  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
22  ภาษีเงินได ้
23  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
24  เงินปันผล 
25  เคร่ืองมือทางการเงิน 
26  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
27  การบริหารจดัการส่วนทุน 
28  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
29  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมน้ี 
 

 งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

 

 บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 

 บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่ง
ออกเป็นสามสายธุรกิจหลกั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร (2) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ และ 
(3) สายธุรกิจรีไซเคิล 

 

 รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี 
 
 2565  2564 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
จดทะเบียนในประเทศไทย    
บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี โซลูชัน่ จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ ากดั 100  100 
บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 100  100 
บริษทัอินวีนิค จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี เอค็เซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 100  100 
บริษทัเวก็ซ์เซล แพค็ จ ากดั    
   (เดิมช่ือ “บริษทัวีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั”) 100  100 
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 2565  2564 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
บริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสเคไอซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100  - 
บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 98.20  98.20 
บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 70  70 
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ากดั 70  70 
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ากดั 70  70 
บริษทัโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จ ากดั 70  70 
บริษทัไดน่า แพคส์ จ ากดั * 70  70 
บริษทัดี อิน แพค จ ากดั * 70  70 
บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน)  69.58  69.58 
บริษทัฟินิคซ ยทิูลิต้ีส์ จ ากดั ** 69.58  69.58 
บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัสยามฟอเรสทรี จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัสยามพนาเวศ จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัสวนป่ารังสฤษฎ ์จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัพนสันิมิต จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยพนาบูรณ์ จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยพนาราม จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยพนาดร จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยพนาสณฑ ์จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยวนภูมิ จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัทีซี เฟลก็ซิเบ้ิลแพคเกจจ้ิง จ ากดั 52.50  52.50 
บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 52.38  52.38 
บริษทัเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ ากดั 51  51 
บริษทัตะวนันาบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 50.40  50.40 
บริษทัคอนิเมก จ ากดั 38.25  38.25 
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 2565  2564 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์    
United Pulp and Paper Co., Inc. 74.77  74.77 
United Industrial Energy Corporation 74.77  74.77 
    
จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม    
Go-Pak Vietnam Limited 100  100 
Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd. 100  100 
Vina Kraft Paper Co., Ltd. 70  70 
New Asia Industries Co., Ltd. 70  70 
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  70  70 
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. 70  70 
Packamex (Vietnam) Co., Ltd. 70  70 
Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company 70  70 
Duy Tan Long An Co., Ltd. 70  70 
Duy Tan Precision Mold Co., Ltd. 70  70 
Mata Plastic Co., Ltd. 70  70 
Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd. 70  70 
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company 65.88  65.88 
Tin Thanh Packing Joint Stock Company 52.49  52.49 
    
จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์    
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. 100  100 
SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. 100  100 
TCG Solutions Pte. Ltd. 70  70 
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 2565  2564 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย    
PT Indocorr Packaging Cikarang 70  70 
PT Indoris Printingdo 69.97  69.97 
PT Primacorr Mandiri 67.90  67.90 
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 55.24  55.24 
PT Dayasa Aria Prima 55.24  55.24 
PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box 52.50  52.50 
PT Bahana Buana Box 52.50  52.50 
PT Rapipack Asritama 52.50  52.50 
    
จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย    
Interpress Printers Sendirian Berhad 68.30  68.30 

    
จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร    
Go-Pak UK Limited 100  100 
Peute UK Limited  100  - 
    
จดทะเบียนในประเทศสเปน    
Peute Recycling Spain S.L. 100  - 
Deltalab Global, S.L. 85  85 
Deltalab, S.L. 85  85 
Keylab, S.L.U. 85  85 
Nirco, S.L. 85  85 
Envases Farmaceuticos, S.A. 85  85 
Equilabo Scientific, S.L.U. 85  85 
Sanilabo, S.L.U. 85  85 
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 2565  2564 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์    
Peute Recycling B.V.  100  - 
Peute Papierrecycling B.V.  100  - 
Peute Plasticrecycling B.V.  100  - 
Peute Recycling International B.V.  100  - 

    
จดทะเบียนในประเทศโปรตุเกส    
Peute Portugal, Unipessoal Lda 100  - 
    
จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา    
Jordan Trading Inc. 90.10  - 

*      อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 
**    อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี เน่ืองจากโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 
        และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 

บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน และสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปี 2564 อยา่งมีสาระส าคญั ยกเวน้ในระหวา่งปี 2565 กลุ่มบริษทั
ไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การเขา้ซ้ือหุ้นใน Peute Recycling B.V. และบริษทัย่อย ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
และ Jordan Trading Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทั
ดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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ในการจดัท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินรวมซ่ึงเปิดเผย
ในหมายเหตุแต่ละขอ้จะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัที
เป็นตน้ไป  
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
เคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับรายการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง IBOR โดยปัจจุบนั
กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขเง่ือนไขสัญญา เพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือกลุ่มบริษัทประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและ
สินทรัพยท่ี์ซ้ือมานั้นประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดผลผลิตได้ 
โดยวนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
ท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุนหรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามความเหมาะสม มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือ
ก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกรับรู้ดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายส่วนไดเ้สีย
ดงักล่าวออกไป 
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ซ่ึงรวมถึงการรับรู้
จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมให้รวมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้น
เพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายเม่ือเขา้เง่ือนไข และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดย
กลุ่มบริษทั 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั
ซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัท าการประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน 
มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุงหรือรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลา
ในการวดัมูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดร้ับเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที่มีอยู่ 
ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือ
มีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้น
ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม 
รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการใน
การจดัท างบการเงินรวม ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง
แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสีย
การควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของ
ผลตอบแทนท่ีจ่ายจากการไดม้าหรือผลตอบแทนท่ีรับจากการจ าหน่ายไปจะรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่าทุนอ่ืน
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

25 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้น
จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน
ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ี
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัส้ินสุดลง 
 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกับบริษทัร่วมถูกตดัรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทั
มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงั
ไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือน
นับแต่วนัท่ีไดม้าและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได้โดยมีความเส่ียงท่ีไม่มีนัยส าคญัต่อ
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใช้ตาราง
การตั้งค่าเผื่อเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น วิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียง
ดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  ต้นทุนของสินค้า
ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของ
สินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินคา้รวมการปันส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็น
การประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ี
จ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้
 

(ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูง
มากท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงตอ้งมีไวเ้พื่อขาย
ในทนัทีในสภาพปัจจุบนั และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจะหยุดบนัทึกค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียก็จะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ 
 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการ
จ าหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพย์
ท่ีถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ
ทั้งสองอย่าง ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติของธุรกิจ หรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือ
ใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน เพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
อยูใ่นสภาพพร้อมใหป้ระโยชน์ รวมถึงตน้ทุนการกูย้มืของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ และรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 
 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5, 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5, 20 ปี 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทไปยงัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์่อไป 
 

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหา
สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือ
ท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชี
ดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 
 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน    5 - 30 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง    5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์    3 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน    3 - 20 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์    5 - 10 ปี 
พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล ตามก าลงัการผลิตจริงในแต่ละเดือน 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฎ) ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของ
ค่าความนิยมไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
วิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของ
ค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ 
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(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

รายจ่ายที่เกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเมื่อสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้
อยา่งน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปได้
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะ
น ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้รายจ่ายใน
การพฒันาอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม ราคาทุนรวมถึงต้นทุนส าหรับวสัดุ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการ
จดัเตรียมสินทรัพยเ์พื่อให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม รายจ่ายภายหลงัการรับรู้
รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรัพยน์ั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับตน้ทุนระหวา่งพฒันา 
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ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 

สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5 - 20  ปี 
เคร่ืองหมายการคา้ 10, 20  ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิทางเทคโนโลยแีละสิทธิบตัร 4, 15  ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10  ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฐ) สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้น
ใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ กลุ่มบริษทัอาจปฏิบติั
ตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบบัน้ีซ่ึงอาจไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ย
จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล รวมกบัตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรก และประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
จนถึงวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กับกลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุด
สัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
ใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุง
บางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุ
ในสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 

กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี กลุ่มบริษทัจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยม
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุน
ในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์ ประมาณจากกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่า 
ท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดวา่จะไดร้ับคืนรวมกบั
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ยกเวน้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลบั
รายการ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบญัชีภายหลงัหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ถูกค านวณจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าว
ไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต
เป็นประจ าทุกปี 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่าย
ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริการในอดีต หรือผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก
การท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ผลประโยชน์ดงักล่าวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
จ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ด) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้
เพื่อให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ต) รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
 

(1) การรับรู้รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในสินคา้ไปยงัลูกคา้
ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้น ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายไดจ้าก
การขายสินคา้และตน้ทุนขายส าหรับรายการสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัระดบัความกา้วหนา้ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั
หรือเม่ือไดใ้หบ้ริการ ระดบัความกา้วหนา้ประเมินโดยใชว้ิธีผลผลิตหรือวิธีปัจจยัน าเขา้ 
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ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้
และการให้บริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บ
ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ี
แตกต่างกัน ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และ
บริการนั้นๆ ซ่ึงได้ระบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็น
เอกเทศแยกต่างหาก 
 

กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 

ส าหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีกลุ่มบริษทัมีใหลู้กคา้ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขาย
ท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วนใหก้บัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะเป็นน้อยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน
ดงักล่าวหรือสิทธิในการแลกหมดอายุ ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิง
กบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใช้สิทธิแลกคะแนน และจะไดร้ับการทบทวน
การประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย รายไดเ้งินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ บนัทึกดว้ยเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้เงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 
 

รายไดค้่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
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(2) สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บ
ส่ิงตอบแทน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ
หกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้
เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัออก
ใบแจง้หน้ีใหก้บัลูกคา้ 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา
รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้าก
ลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

(ถ) ค่าใช้จ่าย 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มื ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป  
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิให้พนักงานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑ์ส าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบ
ร่วมกนั พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปี
ท่ีท างาน หรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีแผนการออก
จากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
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(ท) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก
ผลแตกต่างชัว่คราวส าหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบัรายการ
ของผลแตกต่างชัว่คราวและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั
คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ธ) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทั
ในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงด้วยมูลค่า
ยติุธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

ผลแตกต่างของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างของอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

หน่วยงานต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบั
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่ารับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลสะสมของ
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินแสดงไวเ้ป็นรายการในองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้นออกไป 
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เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุมหรือ
ความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศ
นั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทั
จ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล้ ผลก าไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยง าน
ต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
จนกวา่จะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป 
 

(น) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 
 

ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั
เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ
ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

41 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ยกเวน้หากถือไวเ้พื่อค้าหรือเป็นตราสารอนุพนัธ์ ให้จัดประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจาก
บญัชีจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายจะถูกลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ส าหรับรายได้
ดอกเบ้ีย ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และผลก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นถูกวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
และผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชีก าไรและขาดทุนสะสม
ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เวน้แต่
เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 

การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการ
ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระ
ดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 

อนุพันธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
วดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และลูกหน้ีสัญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
ขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนับแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือลูกหน้ีการคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีการ
อยา่งง่าย (Simplified Approach) กรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ตลอดอายขุองสัญญา 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบั
ท่ีน่าลงทุน และกลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียง
ดา้นเครดิตต ่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนัยส าคญั มีการด าเนินงาน
ท่ีถดถอยอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระ
ภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 

− ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิ
ในการไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

− สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะทอ้นการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้น
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 
 

การตัดจ าหน่าย 
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

ดอกเบีย้ 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะน ามาใช้กับมูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของ
สินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใช้
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากสินทรัพย์
ไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

(บ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้น
ในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ี
ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า
ดงัน้ี 
• ขอ้มูลระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกัน 

และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
• ขอ้มูลระดบั 2 :  เ ป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ี สินนั้ น 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 :  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ย
ราคาเสนอขาย 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของ
การท ารายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ 
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(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ี
เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ผ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ใต้
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 
 

4 กำรซ้ือธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย  
 

ปี 2565 
 

การซ้ือธุรกิจ 
 

ในระหวา่งปี 2565 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

(1) Peute Recycling B.V. และบริษัทย่อย ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้น
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Peute Recycling B.V. (“Peute”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ 
รีไซเคิลวสัดุบรรจุภณัฑ์ครอบคลุมทั้งกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิล ท่ีจดทะเบียนในประเทศ
เนเธอร์แลนด ์โดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 84.07 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,104 
ลา้นบาท 
 

การลงทุนใน Peute เป็นการขยายธุรกิจเขา้สู่ตลาดธุรกิจรีไซเคิลวสัดุบรรจุภณัฑซ่ึ์งมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
และเพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งของธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ตั้งแต่แหล่งวตัถุดิบ การผลิตสินคา้ ตลอดจนธุรกิจ
โซลูชนับรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร รวมถึงขยายเครือข่ายเพิ่มความสามารถในการจดัหาวสัดุรีไซเคิล  
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(2) Jordan Trading Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 บริษทัเอสเคไอซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 90.1 ใน Jordan Trading Inc. (“Jordan”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ
จดัหาและจดัจ าหน่ายวตัถุดิบกระดาษรีไซเคิล ท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเขา้ซ้ือหุ้น
ดงักล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 1.98 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 73 ลา้นบาท  
 

การลงทุนใน Jordan เป็นการส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลวสัดุบรรจุภณัฑ์ และช่วยให้สามารถเขา้ถึงแหล่ง
วตัถุดิบกล่องกระดาษเก่าใชแ้ลว้คุณภาพสูงของสหรัฐอเมริกาไดโ้ดยตรง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีช่วยเพิ่ม
คุณภาพการผลิตกระดาษบรรจุภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์จากเยื่อและกระดาษ นอกจากน้ี การด าเนินงาน
ร่วมกนัระหว่าง Jordan และ Peute ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและขยายฐานการจดัหาวตัถุดิบรีไซเคิล
ขา้มประเทศ  
 

(3) การซ้ือธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวจากบริษัทไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป จ ากัด ประเทศไทย 
 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2565 บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั (“พรีแพค”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทั
ถือหุ้นร้อยละ 99.8 ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) จากบริษทัไซเบอร์ 
พร้ินทก์รุ๊ป จ ากดั (“Cyber”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพแ์ละจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ประเภทต่างๆ ในประเทศไทย 
มูลค่าเงินลงทุนรวม 340 ลา้นบาท 
 

การเขา้ซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นการเพิ่มก าลงัการผลิตบรรจุภณัฑ์แบบอ่อนตวัในปัจจุบนัของพรีแพค รวมทั้ง
เป็นการช่วยเพิ่มฐานลูกคา้ในกลุ่มอาหารสัตวแ์ละกลุ่มอาหารเสริม ซ่ึงจะเสริมเครือข่ายลูกคา้ของพรีแพค 
นอกจากน้ียงัเป็นโอกาสในการลดตน้ทุนผา่นการรวมศูนยก์ารจดัซ้ือวตัถุดิบของพรีแพคและธุรกิจใหม่เขา้
ดว้ยกนั และเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ระยะกลางในการส่งเสริมธุรกิจโซลูชนับรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียน 
 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 การประเมินมูลค่ายุติธรรมไดแ้ลว้เสร็จ และมีการบนัทึก
รายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 

 
 

กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขาย 4,814 ลา้นบาท และ
มีก าไรส าหรับงวด 51 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี
กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจ จ านวน 8,715 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับงวด 71 ลา้นบาท 
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 84 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 

หมายเหตุ มูลค่ายุติธรรม
Peute Jordan Cyber รวม 

(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 230         11           -              241         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,976      60           -              2,036      
สินคา้คงเหลือ 54           1             35           90           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 307         5             273         585         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 1,448      -              -              1,448      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8             -              6             14           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,547)     (33)          -              (1,580)     
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (74)          (5)            -              (79)          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (146)        -              -              (146)        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (397)        -              -              (397)        
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิทีร่ะบุได้ 1,859      39           314         2,212      

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -              (4)            -              (4)            
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 1,859      35           314         2,208      

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 12 1,245      38           26           1,309      
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกจิ 3,104      73           340         3,517      

เงินสดท่ีไดม้า (241)        
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกจิ - สุทธิ 3,276      
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นอกจากการซ้ือธุรกิจในระหวา่งปี 2565 ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีรายการส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือธุรกิจ
ในปี 2564 ดงัน้ี 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ 
Deltalab, S.L. (“Deltalab”) (ประเทศสเปน) โดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทมีการบันทึก
รายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายุติธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพิ่มขึ้น 2,105 ลา้นบาท และปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 1,770 ลา้นบาท 
ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 กลุ่มบริษทัไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการจ่ายช าระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือจ านวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 2,340 พนัล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,527 ล้านบาท ให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของ Duy Tan 
Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company (“Duy Tan”) (ประเทศเวียดนาม) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ท่ีไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงประมาณการเงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตเพิ่มขึ้น 
จ านวนเงิน 394 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 582 ลา้นบาท และรับรู้ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ
เพิ่มขึ้น จ านวน 195 ลา้นบาท รวมทั้งรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับปรุงประมาณการดงักล่าว จ านวน 387 ลา้นบาท 
รวมแสดงอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวม ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ Duy Tan ในเดือนกรกฎาคม 2565 
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ปี 2564 
 

(ก) การซ้ือธุรกิจ 
 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

(1) Go-Pak UK Limited และบริษัทย่อย สหราชอาณาจักร 
 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทั้งหมด 
ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (“Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าในการใหบ้ริการ
โซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหารในสหราชอาณาจกัร ยุโรปและอเมริกาเหนือ การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่า
ตามสัญญารวมประมาณ 133.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,449 ลา้นบาท โดยแบ่ง
การช าระค่าหุ้นงวดแรกจ านวนเงิน 77.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,161 ลา้นบาท และ
ค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการปี 2564 และ 2565 ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทั
ไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นงวดท่ี 2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ Go-Pak เป็นจ านวนเงิน 29.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,358 ลา้นบาท และในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงประมาณการ 
เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตส่วนท่ีเหลือลดลง จ านวนเงิน 26.2 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือ
เทียบเท่าเงินบาท 1,183 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญา 
โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรจากการปรับปรุงประมาณการรวมแสดงอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนรวม 
 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะช่วย
เสริมความแข็งแกร่งของฐานตลาดผูบ้ริโภค และเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปยงัตลาดสหราชอาณาจกัร 
ยุโรปและอเมริกาเหนือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหาร และขยาย
ความสามารถในการผลิตและจดัจ าหน่ายเพื่อการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

50 

(2) Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company และบริษัทย่อย ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock 
Company (“Duy Tan”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้บรรจุภณัฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging) ชั้นน า
ในประเทศเวียดนาม การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 5,500 พนัลา้นดองเวียดนาม 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 7,870 ลา้นบาท โดยแบ่งการช าระค่าหุน้งวดแรกจ านวนเงิน 3,630 พนัลา้นดองเวียดนาม 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,195 ลา้นบาท และค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการปี 2563 และ 2564 
ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัได้ปรับปรุงประมาณการเงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตเพิ่มขึ้น จ านวนเงิน 76 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 112 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุง
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญา โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับปรุง
ประมาณการรวมแสดงสุทธิอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนรวม 
 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Duy Tan เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบคงรูปของกลุ่มบริษทั
สู่ภูมิภาคอาเซียน และเสริมความแข็งแกร่งในการรองรับทั้งผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคและผูบ้ริโภค
ในประเทศเวียดนาม ซ่ึง Duy Tan มีลูกคา้เป็นบรรษทัขา้มชาติและเจา้ของสินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศ
ท่ีมีอตัราการเติบโตสูงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี ยงัผลิตสินคา้ในกลุ่มเคร่ืองใช้ในบา้น เช่น อุปกรณ์และ
ภาชนะบรรจุอาหาร การลงทุนดงักล่าวช่วยเพิ่มฐานลูกคา้ ในขณะเดียวกนัช่วยผนึกก าลงัทางธุรกิจผ่านการขาย
สินคา้เสริมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(3) PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ  PT Rapipack Asritama 
(รวมเรียกว่า “Intan Group”) ประเทศอินโดนีเซีย 
 

เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2564 TCG Solutions Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษทั
กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทัและ Rengo Company Limited ประเทศญ่ีปุ่ น 
ในสัดส่วนร้อยละ 70 และ 30 ตามล าดบั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน PT Indonesia Dirtajaya 
Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า “Intan Group”) ซ่ึง
เป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซีย การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม
ประมาณ 856 พนัล้านรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,978 ล้านบาท โดยแบ่งการช าระค่าหุ้นงวดแรก
จ านวนเงิน 822 พนัลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,897 ลา้นบาท และจะช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือโดย
พิจารณาจากผลประกอบการปี 2565 และ 2566 
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Intan Group เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงด าเนินธุรกิจในพื้นท่ี
ยุทธศาสตร์ส าคัญ 4 แห่ง ได้แก่ Surabaya ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเกาะชวา Semarang ตั้ งอยู่ทาง
ตอนกลางของเกาะชวา Bekasi ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเกาะชวา และ Minahasa ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของเกาะสุลาเวสี โดยมีลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค ทั้งท่ีเป็นบรรษทั
ขา้มชาติและเจา้ของกิจการภายในประเทศ การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Intan Group ถือเป็นการขยาย
ธุรกิจบรรจุภณัฑ์กระดาษของกลุ่มบริษทัในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนการบูรณาการในแนวตั้ ง (Internal 
Integration) ร่วมกนักบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 
 

(4) Deltalab, S.L. และบริษัทย่อย ประเทศสเปน 
 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั
ถือหุ้นทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. (“Deltalab”) ซ่ึงเป็นบริษทัที่มี
ความเช่ียวชาญดา้นการผลิตและจดัจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยค์ุณภาพสูง (Medical Supplies and 
Labware) ท่ีจดทะเบียนในประเทศสเปน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 86.4 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท 
3,307 ลา้นบาท 
 

การลงทุนใน Deltalab เป็นการขยายธุรกิจเขา้สู่ตลาดวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ซ่ึงจะช่วยยกระดบัฐานลูกคา้
และผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัเพื่อรองรับการเติบโตดา้นสุขอนามยัและการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถการให้บริการสู่ระดบัโลก ตลอดจนการต่อยอดโอกาสในการบูรณาการองคค์วามรู้ในการผลิต
กลุ่มสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัน าเสนอผลิตภณัฑส์ าหรับสินคา้กลุ่มน้ีในรูปแบบของบรรจุภณัฑ์
ส าหรับขนส่ง บรรจุภณัฑ์ส าหรับใส่สินคา้และบรรจุภณัฑ์พร้อมชั้นวางส าหรับสินคา้ นอกจากน้ี เป็นรากฐาน
ท่ีส าคญัส าหรับแผนการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพและการแพทยใ์นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 

 
 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจรวมเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จ านวน 380 ลา้นบาท โดยจะถูกจ่าย
เม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือธุรกิจ และรวมเงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ในอนาคตพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่ม ซ่ึงรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และถูกจดัล าดบัชั้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 (ดูหมายเหตุขอ้ 25) 
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือธุรกิจดังกล่าวรวม 362 ล้านบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในงบก าไรขาดทุนรวม 
 
 

หมายเหตุ มูลค่ายุติธรรม
Go-Pak Duy Tan Intan Group Deltalab รวม 

(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 479         283         35           243         1,040      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 290         1,204      699         571         2,764      
สินคา้คงเหลือ 431         1,824      344         356         2,955      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 595         4,743      1,698      154         7,190      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,263      4,497      -              34           6,794      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5             35           18           40           98           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (208)        (1,168)     (733)        (370)        (2,479)     
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 15 (357)        (2,861)     (585)        (594)        (4,397)     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (49)          (37)          (9)            (59)          (154)        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 (444)        (1,149)     (28)          -              (1,621)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -              (49)          (89)          (68)          (206)        
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิทีร่ะบุได้ 3,005      7,322      1,350      307         11,984    
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -              (2,196)     (338)        (46)          (2,580)     
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 3,005      5,126      1,012      261         9,404      
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 12 2,444      2,744      966         3,046      9,200      
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกจิ 5,449      7,870      1,978      3,307      18,604    
เงินสดท่ีไดม้า (1,040)     
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกจิ - สุทธิ 17,564    
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(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มในบริษทัเวก็ซ์เซล แพค็ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
วีซ่ี แพค็เกจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั”) จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 และบริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จ ากดั 
จากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 จ านวนเงินรวม 1,410 ลา้นบาท 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

   (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   414 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (1,410) 
กำรเพิม่ขึน้ของส่วนต ่ำกว่ำทุนอ่ืน   (996) 
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5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจิ้ง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสหกรีน ฟอเรสท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัแพค็เวิร์ค จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
P&S Holdings Corporation ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
ReUse SAS ฝร่ังเศส เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมวสัดุทนไฟ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามไฟเบอร์ซีเมนตก์รุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัโสสุโก ้เซรามิค จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัซูซนัน์ สมาร์ท โซลูชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทันวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัไทยโพลิเอททีลีน จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT Siam-Indo Gypsum Industry อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
PT SCG International Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT SCG Barito Logistics อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
Prime Trading, Import and Export One Member 
   Limited Liability Company 

 
เวียดนาม 

 
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

SCG International Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International USA Inc. สหรัฐอเมริกา เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International Hong Kong Limited จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International Middle East DMCC สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

SCG International Middle East Trading L.L.C สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

Long Son Petrochemicals Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สระบุรี) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยาม โทเซลโล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัไทย เอม็เอฟซี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามโพลิเอททีลีน จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
Green Siam Resources Corporation ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
Nippon Paper Industries Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์

   เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 
Rengo Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
บริษทัปูนซีเมนตเ์อเซีย จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 

   (มหาชน) 
มูลนิธิเอสซีจี ไทย มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 

   (มหาชน) 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม และนโยบายการก าหนดราคาสรุปไดด้งัน้ี 
 

 2565  2564  นโยบายการก าหนดราคา 
 (พันบาท)   
บริษัทใหญ่      
รายไดจ้ากการขาย 5,279  6,800  ราคาตลาด 
ค่าบริการ 833,227  851,582  วิธีตน้ทุนบวกอตัราก าไรท่ีเทียบเคียงได ้
      บริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการขาย 554,092  439,889  ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล 10,862  14,397  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือ 341,975  257,198  ราคาตลาด 
      บริษัทอ่ืน      
รายไดจ้ากการขาย 8,167,566  6,409,186  ราคาตลาด 
ซ้ือ 10,321,189  8,718,272  ราคาตลาด 
ค่าบริการ 3,068,514  3,006,406  ราคาตลาดและราคาตามสัญญา 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า  
บริษทัใหญ่ 886  159 
บริษทัร่วม 62,563  56,613 
บริษทัอ่ืน 864,522  1,126,461 
รวม 927,971  1,183,233 

    ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 55,336  58,441 
บริษทัร่วม 50,089  41,177 
บริษทัอ่ืน 16,044  27,068 
รวม 121,469  126,686 

    ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 116,846  163,693 
บริษทัร่วม 113,473  120,118 
รวม 230,319  283,811 

 

    เจ้าหนีก้ารค้า    
บริษทัร่วม 39,019  29,511 
บริษทัอ่ืน 1,227,599  1,346,290 
รวม 1,266,618  1,375,801 

    เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 63,567  85,467 
บริษทัร่วม 1,637  8,549 
บริษทัอ่ืน 118,308  39,487 
รวม 183,512  133,503 

    



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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 2565  2564 
 (พันบาท) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    
   ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัใหญ่ 86,505  120,409 
บริษทัร่วม 100,728  106,831 
บริษทัอ่ืน 232,804  240,667 
รวม 420,037  467,907 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 131,992  114,077 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9,284  8,895 
รวม 141,276  122,972 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารส าคญั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการ
บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 
 

6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9,176,310  3,667,833 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 789,623  3,642,479 
รวม 9,965,933  7,310,312 

    



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 

 หมายเหตุ 2565  2564 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลูกหนีก้ำรค้ำ     
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ  872,597  1,155,089 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 1 เดือน  23,228  19,794 
1 - 3 เดือน  31,905  1,578 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน  241  6,772 

รวม 5 927,971  1,183,233 
     

กิจกำรอ่ืน     
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ  17,054,979  18,694,131 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 1 เดือน  1,639,462  1,872,669 
1 - 3 เดือน  664,537  573,732 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน  163,919  87,562 
มากกวา่ 12 เดือน  180,470  163,703 

  19,703,367  21,391,797 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (180,262)  (161,886) 
สุทธ ิ  19,523,105  21,229,911 

รวม  20,451,076  22,413,144 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 30 - 90 วนั 
 
 
 
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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  2565  2564 
  (พันบาท) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  161,886  167,242 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ  8,098  77,811 
เพิ่มขึ้น  20,941  7,359 
กลบัรายการ  (10,119)  (73,465) 
ตดับญัชี  (273)  (18,041) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (271)  980 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  180,262  161,886 
 

8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 7,464,774  5,844,942 
สินคา้ระหวา่งผลิต 1,191,122  1,175,268 
วตัถุดิบ 9,268,942  10,186,929 
อะไหล่ วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ  4,130,713  3,735,590 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,659,161  2,712,984 
รวม 23,714,712  23,655,713 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (433,913)  (347,788) 
สุทธ ิ 23,280,799  23,307,925 
    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 

และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 
 

121,532,665 
  

101,218,274 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 739,428  785,245 
การกลบัรายการปรับลดมูลค่า (581,656)  (704,157) 
    การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (1,635,686)  (2,756,032) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 69,016,738  56,967,278 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียมีดงัน้ี 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 873,034  822,620 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ 7,954  - 
เพิ่มขึ้น 106,733  - 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย 54,819  57,226 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - วิธีส่วนไดเ้สีย 2,654  7,585 
รายไดเ้งินปันผล (10,862)  (14,397) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,034,332  873,034 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหวา่งปีส้ินสุดวนัเดียวกนัมีดงัน้ี 
 

 

สดัส่วนการถือหุ้น
โดยตรง/ออ้ม
2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

บริษทัร่วม
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ  ากดั 49 49 500,000    500,000    245,000    245,000    499,936    457,756    8,012      8,697      
บริษทัสยามนิปปอน 
อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ  ากดั 31 31 1,100,000 1,100,000 495,000    495,000    341,221    337,209    -              -              

บริษทัแพค็เวิร์ค จ  ากดั 28 - 1,837        -                 106,733    -                 105,489    -                 -              -              
บริษทัสหกรีนฟอเรสท ์จ ากดั 17 17 190,000    190,000    47,500      47,500      79,732      78,069      2,850      5,700      
ReUse SAS 45 - 3,673        -                 2,909        -                 7,954        -                 -              -              
P&S Holdings Corporation 40 40 262,588    262,588    105,121    105,121    -                 -                 -              -              
รวม 2,058,098 2,052,588 1,002,263 892,621    1,034,332 873,034    10,862    14,397    

(ร้อยละ) (พันบาท)

ทนุช าระแลว้ วิธีราคาทนุ วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 
 

เคร่ืองตกแต่ง
ท่ีดินและ อาคาร ติดตั้งและ ยานพาหนะ พืชเพ่ือ

ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และ งานระหว่าง การให้
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ส านกังาน อุปกรณ์ ก่อสร้าง ผลิตผล รวม

(พันบาท)

ราคาทนุ
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 8,941,346      21,973,689    146,569,918  2,169,653   1,230,151   10,035,861 46,932        190,967,550  
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ
    (ดูหมายเหตขุ้อ 4) 1,820,237      1,720,475      2,998,041      45,698        203,392      570,646      -                  7,358,489      
เพ่ิมข้ึน 222,510         218,363         1,267,489      81,681        289,719      5,367,646   6,966          7,454,374      
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (8,406)           (74,537)         (549,643)       (29,588)       (172,561)     (16,345)       (11,822)       (862,902)       
โอนไปอสงัหาริมทรัพย์
    เพ่ือการลงทุน -                    (4,673)           -                    -                  -                  -                  -                  (4,673)           
โอนเขา้ (ออก) 100,668         1,230,302      5,441,694      61,642        30,368        (6,850,226)  1,931          16,379           
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน 478,396         624,188         3,999,898      26,599        40,182        493,214      -                  5,662,477      

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 11,554,751    25,687,807    159,727,397  2,355,685   1,621,251   9,600,796   44,007        210,591,694  
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ
    (ดูหมายเหตขุ้อ 4) 65,066           230,938         527,324         17,952        107,872      -                  -                  949,152         
เพ่ิมข้ึน 154,920         760,293         1,974,127      161,779      335,379      4,154,618   -                  7,541,116      
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (22,012)         (186,740)       (3,454,917)    (182,477)     (343,049)     (5,231)         -                  (4,194,426)    
โอนไปอสงัหาริมทรัพย์
    เพ่ือการลงทุน (5,068)           (1,820)           -                    -                  -                  -                  -                  (6,888)           
โอนเขา้ (ออก) 203,380         2,126,820      6,138,304      49,633        33,651        (8,549,423)  842             3,207             
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน (300,222)       (285,947)       (2,028,295)    (18,042)       (15,862)       (307,947)     -                  (2,956,315)    

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 11,650,815    28,331,351    162,883,940  2,384,530   1,739,242   4,892,813   44,849        211,927,540  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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เคร่ืองตกแต่ง
ท่ีดินและ อาคาร ติดตั้งและ ยานพาหนะ พืชเพ่ือ

ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และ งานระหว่าง การให้
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ส านกังาน อุปกรณ์ ก่อสร้าง ผลิตผล รวม

(พันบาท)

ค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทนุจาก
การด้อยค่าสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,422,027      11,516,060    88,257,396    1,769,398   721,388      2,590          7,404          103,696,263  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 202,232         1,023,873      6,241,657      162,276      286,005      -                  2,197          7,918,240      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
    (กลบัรายการ) (67)                27,226           105,086         104             -                  -                  -                  132,349         
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (11,132)         (66,070)         (238,469)       (25,376)       (120,939)     (2,590)         (6,225)         (470,801)       
โอนไปอสงัหาริมทรัพย์
    เพ่ือการลงทุน -                    (4,673)           -                    -                  -                  -                  -                  (4,673)           
โอนเขา้ (ออก) 42,277           54,491           (43,950)         3,342          46,187        -                  -                  102,347         
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน (48,044)         46,428           2,050,515      17,129        (29,298)       -                  -                  2,036,730      

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 1,607,293      12,597,335    96,372,235    1,926,873   903,343      -                  3,376          113,410,455  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 240,251         1,291,034      6,848,051      176,467      306,898      -                  3,242          8,865,943      
กลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า -                    (10,896)         (107)              (12)              -                  -                  -                  (11,015)         

จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (18,370)         (145,671)       (3,326,488)    (182,141)     (280,093)     -                  (29)              (3,952,792)    
โอนเขา้ (ออก) 1,156             44,109           10,964           8,149          26,231        -                  -                  90,609           
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน (7,005)           (133,725)       (889,543)       (15,341)       (15,251)       -                  -                  (1,060,865)    

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 1,823,325      13,642,186    99,015,112    1,913,995   941,128      -                  6,589          117,342,335  

มลูค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 7,929,836      11,859,892    63,219,437    385,636      311,884      9,600,796   40,631        93,348,112    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,017,622      1,230,580      135,725         43,176        406,024      -                  -                  3,833,127      

9,947,458      13,090,472    63,355,162    428,812      717,908      9,600,796   40,631        97,181,239    

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 7,835,211      13,322,606    63,750,922    378,951      354,144      4,892,813   38,260        90,572,907    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,992,279      1,366,559      117,906         91,584        443,970      -                  -                  4,012,298      

9,827,490      14,689,165    63,868,828    470,535      798,114      4,892,813   38,260        94,585,205    



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ในปี 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 969 ลา้นบาท (2564: 635 ล้านบาท) และ
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 32 ลา้นบาท (2564: 44 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 0.70 ถึง 
2.70 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.66 ถึง 4.90 ต่อปี) 
 

11 สัญญำเช่ำ 
 

กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีก าหนดช าระและอตัรา
ท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
− ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 134,149  65,417 
− อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 342,730  233,538 
− ยานพาหนะและอุปกรณ์ 210,909  219,472 
− อ่ืนๆ 66,015  76,868 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 99,100  93,720 
ค่าใชจ่้ายสัญญาเช่าระยะสั้น 224,956  200,090 
ค่าใชจ่้ายสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 75,432  56,641 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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12 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 

 

ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
สญัญาท่ีท า เคร่ืองหมาย
กบัลูกคา้และ การคา้ ค่าลิขสิทธ์ิ รวม
ความสมัพนัธ์  ลิขสิทธ์ิ ซอฟตแ์วร์ สินทรัพย์
กบัลูกคา้ และสิทธิบตัร และอ่ืนๆ ไม่มีตวัตนอ่ืน

(พันบาท)

ราคาทนุ
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 18,623,670        153,597             374,341             1,336,185          1,864,123          
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 4) 9,072,041          4,578,688          2,082,438          133,298             6,794,424          
เพ่ิมข้ึน -                         -                         -                         202,736             202,736             
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                         -                         -                         (17,795)              (17,795)              
โอนเขา้ (ออก) -                         -                         -                         30,792               30,792               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,787,047          276,946             65,361               17,163               359,470             
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 29,482,758        5,009,231          2,522,140          1,702,379          9,233,750          
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการซ้ือธุรกิจ

(ดูหมายเหตขุ้อ 4) (173,993)            2,376,940          1,169,304          5,081                 3,551,325          
เพ่ิมข้ึน -                         -                         -                         290,963             290,963             
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                         -                         -                         (34,629)              (34,629)              
โอนเขา้ (ออก) -                         -                         -                         24,765               24,765               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,075,526)         (224,080)            (23,026)              206                    (246,900)            
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 28,233,239        7,162,091          3,668,418          1,988,765          12,819,274        

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -                         74,253               33,275               944,024             1,051,552          
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -                         213,904             107,423             108,947             430,274             
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                         -                         -                         (11,882)              (11,882)              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                         1,369                 39                      12,396               13,804               
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 -                         289,526             140,737             1,053,485          1,483,748          
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -                         459,886             219,669             145,783             825,338             
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                         -                         -                         (33,260)              (33,260)              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                         (15,291)              (5,827)                (9,373)                (30,491)              
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 -                         734,121             354,579             1,156,635          2,245,335          

มลูค่าตามบัญชี
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 29,482,758        4,719,705          2,381,403          648,894             7,750,002          
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 28,233,239        6,427,970          3,313,839          832,130             10,573,939        



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนแสดงไวใ้นตน้ทุนขาย ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ่้ายในการ
บริหารในงบก าไรขาดทุนรวม 
 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช้ 
ซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็น
ประมาณการส าหรับห้าปีขา้งหน้า มูลค่าสุดทา้ยและใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ
กลุ่มบริษทั ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร โดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตจาก
แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ไดแ้ก่ อตัราคิดลด
ร้อยละ 5.38 ถึง 7.87 (2564: ร้อยละ 3.08 ถึง 5.94) 
 

13 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 852,115  920,301 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,322,691)  (4,491,388) 
สุทธ ิ (4,470,576)  (3,571,087) 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 
  

ผลต่าง
ณ วนัท่ี ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน เพ่ิมข้ึน จากการ ณ วนัท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน จากการ แปลงค่า 31 ธนัวาคม
2564 (หมายเหต ุ22) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2564

(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษเีงินได้
   รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 498,231      (91,239)       -                  -                  15,272        422,264      
เงินลงทุน 32,022        24,227        -                  -                  -                  56,249        
ลูกหน้ีการคา้ 28,352        (13,480)       -                  12,034        442             27,348        
สินคา้คงเหลือ 85,630        (7,151)         -                  -                  496             78,975        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 30,485        (11,257)       -                  5,303          339             24,870        
ประมาณการหน้ีสิน
   ส าหรับผลประโยชน์
   พนกังาน 723,359      57,368        (26,160)       23,665        18,146        796,378      
อ่ืนๆ 19,021        5,209          -                  34,934        939             60,103        
รวม 1,417,100   (36,323)       (26,160)       75,936        35,634        1,466,187   

หนี้สินภาษเีงินได้
   รอการตัดบัญชี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,749,977   217,341      -                  334,803      236,524      3,538,645   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 89,437        (45,090)       -                  1,311,188   92,028        1,447,563   
อ่ืนๆ 9,743          23,312        -                  14,503        3,508          51,066        
รวม 2,849,157   195,563      -                  1,660,494   332,060      5,037,274   

สุทธิ (1,432,057)  (231,886)     (26,160)       (1,584,558)  (296,426)     (3,571,087)  

บนัทึกเป็น
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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กฎระเบียบของรัฐบาลในสหราชอาณาจกัรไดป้ระกาศปรับเพิ่มอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 19 
เป็นอตัราร้อยละ 25 (ส าหรับกิจการท่ีมีก าไรสุทธิมากกว่า 250,000 ปอนด์สเตอร์ลิง) โดยจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
1 เมษายน 2566 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับเพิ่มสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการเปล่ียนแปลง
อตัราภาษี ท าใหค้่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 124 ลา้นบาท 

  

ผลต่าง
ณ วนัท่ี ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน เพ่ิมข้ึน จากการ ณ วนัท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน จากการ แปลงค่า 31 ธนัวาคม
2565 (หมายเหต ุ22) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2565

(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษเีงินได้
   รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 422,264      (13,511)       -                  -                  (23,098)       385,655      
เงินลงทุน 56,249        (25,177)       -                  -                  (20)              31,052        
ลูกหน้ีการคา้ 27,348        2,868          -                  -                  (189)            30,027        
สินคา้คงเหลือ 78,975        24,339        -                  -                  (652)            102,662      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,870        12,307        -                  13,296        (2,132)         48,341        
ประมาณการหน้ีสิน
   ส าหรับผลประโยชน์
   พนกังาน 796,378      (10,514)       (65,361)       19,673        (14,670)       725,506      
อ่ืนๆ 60,103        1,040          -                  -                  (453)            60,690        
รวม 1,466,187   (8,648)         (65,361)       32,969        (41,214)       1,383,933   

หนี้สินภาษเีงินได้
   รอการตัดบัญชี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,538,645   (19,575)       -                  116,183      (136,585)     3,498,668   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,447,563   34,659        -                  898,102      (75,165)       2,305,159   
อ่ืนๆ 51,066        590             -                  -                  (974)            50,682        
รวม 5,037,274   15,674        -                  1,014,285   (212,724)     5,854,509   

สุทธิ (3,571,087)  (24,322)       (65,361)       (981,316)     171,510      (4,470,576)  

บนัทึกเป็น
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ในปี 2564 กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ UU No. 7/2021 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 
ให้ปรับเพิ่มอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 20 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2565 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับเพิ่มสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการเปล่ียนแปลง
อตัราภาษี ท าใหค้่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปี 2564 เพิ่มขึ้น 194 ลา้นบาท 
 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
− ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 72,814  117,374 
− ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 117,163  198,258 
− อ่ืนๆ 185,010  87,124 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 204,294  766,211 
รวม 579,281  1,168,967 
 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ซ่ึงกลุ่มบริษัทยงัไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็น
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ส้ินสุดการให้ประโยชน์ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้โดยจะส้ินสุดการให้ประโยชน์
ภายในปี 2572 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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14 กำรเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
 

 
 

เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มื เงินกูย้มื หน้ีสิน
ระยะสั้น ระยะยาว ตามสญัญาเช่า หุ้นกู้ รวม

(พันบาท)
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 15,080,050    28,353,807    1,493,750      -                    44,927,607    
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน 12,454,078    (12,334,493)  (549,444)       5,491,264      5,061,405      

สญัญาเช่า -                    -                    512,464         -                    512,464         
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
การซ้ือธุรกิจ (ดหูมายเหตขุ้อ 4) 2,041,424      1,691,971      664,049         -                    4,397,444      

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 971,897         799,581         77,145           -                    1,848,623      

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืน
ท่ีมิใช่เงินสด -                    24,801           (2,889)           1,787             23,699           

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 30,547,449    18,535,667    2,195,075      5,493,051      56,771,242    
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน (14,047,168)  (2,580,001)    (625,861)       9,988,040      (7,264,990)    

สญัญาเช่า -                    -                    897,661         -                    897,661         
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
การซ้ือธุรกิจ (ดหูมายเหตขุ้อ 4) -                    -                    78,921           -                    78,921           

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ (345,141)       59,912           (37,991)         -                    (323,220)       

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืน
ท่ีมิใช่เงินสด -                    5,841             -                    3,512             9,353             

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 16,155,140    16,021,419    2,507,805      15,484,603    50,168,967    



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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15 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16,155,140  30,547,449 
    ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
   

− ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  106,361 
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,570,769  1,758,572 
 1,570,769  1,864,933 

 587  476,647 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 587,166  476,647 
    รวม 18,313,075  32,889,029 

    

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
− ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  202,090 
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 14,450,650  16,468,644 
 14,450,650  16,670,734 

   1,7111222 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,920,639  1,718,428 
หุน้กู ้ 15,484,603  5,493,051 
    รวม 31,855,892  23,882,213 

    รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 50,168,967  56,771,242 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ีย
เฉล่ียร้อยละ 0.85 ถึง 8.35 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.55 ถึง 5.45 ต่อปี) และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 0.75 ถึง 9.31 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.75 ถึง 8.50 ต่อปี) 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีมีหลกัประกนัซ่ึงไดม้าจากการซ้ือธุรกิจในระหว่างปี 2564 ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงมี
การน าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงิน 963 ล้านบาท เป็น
หลกัประกนัการกูย้ืมเงินและมีเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมนั้น ในระหวา่งปี 2565 บริษทัยอ่ยไดมี้การช าระคืน
เงินกูย้มืและไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมดแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศ 
จ านวนเงิน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีเ ช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 
(Sustainability-Linked Loan หรือ SLL) ระยะเวลา 4 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและจะมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง
หากสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืดงักล่าวทั้งจ านวน 
 

หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัมีหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่ารวม 15,500 ลา้นบาท 
(2564: 5,500 ล้านบาท) ดงัน้ี 
 

 
 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2565 2564 อตัราดอกเบ้ีย อายหุุ้นกู้ ครบก าหนด

(พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

5,500,000      5,500,000      2.65 3 ปี 8 เดือน 1 ธนัวาคม 2567

5,000,000      -                    2.80 2 ปี 10 เดือน 1 มิถุนายน 2568

5,000,000      -                    3.50 4 ปี 1 ธนัวาคม 2569

รวม 15,500,000    5,500,000      

หัก ค่าใชจ่้าย

ในการออกหุ้นกู้ (15,397)         (6,949)           

15,484,603    5,493,051      สุทธิ

1/2564

1/2565

2/2565
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16 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ได้แก่ 
ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด 
(เงินลงทุน) 
 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 3,476,113  3,746,316 
เงินบ าเหน็จ 36,631  43,573 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 106,855  107,690 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 3,619,599  3,897,579 

หัก สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (23,781)  (19,988) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธ ิ 3,595,818  3,877,591 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม                                                                                                       
                         

3,897,579 
 

 
3,619,935 

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  106,687     227,991 
ดอกเบ้ียภาระผกูพนั  122,907     106,400 
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,539)  1,992 
อ่ืนๆ (13,731)  - 
 214,324  336,383 

    
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (272,673)  (137,031) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (64,933)  92,521 
 

(337,606)  (44,510) 
อ่ืนๆ    
ผลประโยชน์จ่าย (251,121)  (153,674) 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ 96,423  88,988 
อ่ืนๆ -  50,457 
 (154,698)  (14,229) 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
3,619,599  

 
3,897,579 
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ผลขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก 
 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 61,550  35,557 
ขอ้สมมติทางการเงิน (405,285)  (177,114) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 71,062  4,526 
รวม (272,673)  (137,031) 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

 2565  2564 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด *    
- ประเทศไทย 2.32 - 3.41  1.06 - 2.55 
- ประเทศเวียดนาม                                                         5.16  2.07 
- ประเทศอินโดนีเซีย 6.75 - 7.40  6.60 - 7.40 
- ประเทศฟิลิปปินส์ 7.30  4.00 
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 1.00 - 7.00  1.00 - 7.46 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 2.00 - 17.00  2.00 - 18.00 
อตัรามรณะ *** 50.00, 100.00 ของ TMO2017  50.00, 100.00 ของ TMO2017 

* อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบ าเหน็จ 
** ขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานประมาณ 11 ถึง 21 ปี (2564: 12 ถึง 22 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
อตัราคิดลด    

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 (120,365)  (137,602) 
ลดลงร้อยละ 0.50 130,067  149,580 

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 257,017  287,344 
ลดลงร้อยละ 1.00 (224,882)  (249,176) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 (53,548)  (65,603) 
ลดลงร้อยละ 10.00 55,303  68,226 

 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

17 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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18 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการ 
และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
แบบครบวงจร 

ประกอบดว้ย กระดาษบรรจุภณัฑ ์(Packaging Paper) บรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) ทั้งแบบอ่อนตวั 
(Flexible Packaging) และแบบคงรูป (Rigid Packaging) ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อการอุปโภคบริโภค อาหารเคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์
ทางการแพทย ์และบรรจุภณัฑ์เยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) เช่น บรรจุภณัฑ์
กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภณัฑเ์พื่อการจดัจ าหน่าย (Retail Display 
Packaging) ถุงกระดาษรีไซเคิลส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรม 

  สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ประกอบดว้ย ภาชนะบรรจุภณัฑ์สัมผสัอาหารปลอดภยั ผลิตภณัฑ์กระดาษพิมพเ์ขียน
และเยือ่กระดาษ 

  สายธุรกิจรีไซเคิล 
   และส่วนงานอ่ืน 

ประกอบดว้ย กิจการรีไซเคิลวสัดุบรรจุภณัฑ์ และกิจการลงทุน 

 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA 
 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี ้

  

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ สายธุรกิจรีไซเคิล รายการตดับญัชี งบการเงินรวม
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ และส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน เอสซีจีพี

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
(พันบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 44,099,250    47,856,212    10,099,245    9,312,989      47,773,773    56,478,895    (41,817,835)  (44,461,866)  60,154,433     69,186,230     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 105,488         -                    420,953         415,278         507,891         457,756         -                    -                    1,034,332       873,034          
เงินลงทุนในตราสารทุน 817,741         813,757         -                    -                    48,217,163    40,577,172    (49,023,121)  (41,383,130)  11,783            7,799              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 76,904,863    79,031,095    17,516,508    18,363,871    691,163         344,752         (527,329)       (558,479)       94,585,205     97,181,239     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 32,418,082    32,903,865    5,789,595      6,308,368      3,551,855      626,436         (265,639)       (263,230)       41,493,893     39,575,439     
รวมสินทรัพย์ 154,345,424  160,604,929  33,826,301    34,400,506    100,741,845  98,485,011    (91,633,924)  (86,666,705)  197,279,646   206,823,741   

เงินกูย้มืระยะสั้น 54,664,678    57,925,539    925,896         1,939,983      3,242,917      16,551,186    (40,520,416)  (43,527,679)  18,313,075     32,889,029     
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 11,974,401    17,326,102    2,773,305      2,449,183      1,693,114      249,204         (1,275,236)    (936,939)       15,165,584     19,087,550     
เงินกูย้มืระยะยาว 5,768,905      7,733,271      1,328,069      1,398,288      25,590,925    15,594,539    (832,007)       (843,885)       31,855,892     23,882,213     
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 6,948,190      7,053,880      1,091,346      1,074,915      938,819         536,210         -                    -                    8,978,355       8,665,005       
รวมหน้ีสิน 79,356,174    90,038,792    6,118,616      6,862,369      31,465,775    32,931,139    (42,627,659)  (45,308,503)  74,312,906     84,523,797     
ส่วนของผูถื้อหุ้น 74,989,250    70,566,137    27,707,685    27,538,137    69,276,070    65,553,872    (49,006,265)  (41,358,202)  122,966,740   122,299,944   
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 154,345,424  160,604,929  33,826,301    34,400,506    100,741,845  98,485,011    (91,633,924)  (86,666,705)  197,279,646   206,823,741   

ข้อมูลเพิ่มเตมิ
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 7,489,651      24,407,443    1,210,165      6,257,252      3,457,848      217,369         -                    -                    12,157,664     30,882,064     



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ สายธุรกิจรีไซเคิล รายการตดับญัชี งบการเงินรวม
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ และส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน เอสซีจีพี

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
(พันบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทนุ
รายไดจ้ากการขาย

ลูกคา้ภายนอก 117,218,982  105,562,451  24,272,565    18,660,206    4,576,496      -                    -                    -                    146,068,043   124,222,657   
ระหว่างส่วนงาน 304,908         271,420         2,655,193      1,996,047      237,526         -                    (3,197,627)    (2,267,467)    -                     -                     

รวมรายไดจ้ากการขาย 117,523,890  105,833,871  26,927,758    20,656,253    4,814,022      -                    (3,197,627)    (2,267,467)    146,068,043   124,222,657   
ตน้ทุนขาย (98,864,978)  (86,723,725)  (22,670,715)  (17,153,141)  (3,622,314)    -                    3,366,851      2,532,346      (121,791,156) (101,344,520) 
ก าไรขั้นตน้ 18,658,912    19,110,146    4,257,043      3,503,112      1,191,708      -                    169,224         264,879         24,276,887     22,878,137     
รายไดอ่ื้น 1,286,740      877,414         251,055         1,513,034      6,715,299      7,025,773      (6,788,561)    (6,884,777)    1,464,533       2,531,444       
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 19,945,652    19,987,560    4,508,098      5,016,146      7,907,007      7,025,773      (6,619,337)    (6,619,898)    25,741,420     25,409,581     
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (12,646,889)  (10,129,198)  (2,562,856)    (2,537,634)    (3,702,854)    (2,210,413)    2,873,770      2,302,725      (16,038,829)   (12,574,520)   
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ 7,298,763      9,858,362      1,945,242      2,478,512      4,204,153      4,815,360      (3,745,567)    (4,317,173)    9,702,591       12,835,061     
ตน้ทุนทางการเงิน (1,623,346)    (1,347,370)    (197,098)       (158,461)       (540,294)       (490,091)       892,615         816,004         (1,468,123)     (1,179,918)     
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,675,417      8,510,992      1,748,144      2,320,051      3,663,859      4,325,269      (2,852,952)    (3,501,169)    8,234,468       11,655,143     
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,008,496)    (1,761,216)    (503,466)       (264,823)       (38,269)         (36,149)         314                (3,237)           (1,549,917)     (2,065,425)     
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ 4,666,921      6,749,776      1,244,678      2,055,228      3,625,590      4,289,120      (2,852,638)    (3,504,406)    6,684,551       9,589,718       
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)

ของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1,245)           -                    8,111             27,598           47,953           29,628           -                    -                    54,819            57,226            
ก าไรส าหรับปี 4,665,676      6,749,776      1,252,789      2,082,826      3,673,543      4,318,748      (2,852,638)    (3,504,406)    6,739,370       9,646,944       



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

80 

  
 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 80 ของรายไดจ้ากการขายรวม ซ่ึงมาจากธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์ ร้อยละ 43 ธุรกิจบรรจุภณัฑ์จากเยือ่และ
กระดาษ ร้อยละ 25 และธุรกิจบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ร้อยละ 12 

 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ สายธุรกิจรีไซเคิล รายการตดับญัชี งบการเงินรวม
แบบครบวงจร สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ และส่วนงานอ่ืน ระหว่างส่วนงาน เอสซีจีพี

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
(พันบาท)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 4,505,033      5,912,511      1,244,910      2,083,846      3,674,728      4,318,748      (3,624,066)    (4,020,738)    5,800,605       8,294,367       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 160,643         837,265         7,879             (1,020)           (1,185)           -                    771,428         516,332         938,765          1,352,577       
4,665,676      6,749,776      1,252,789      2,082,826      3,673,543      4,318,748      (2,852,638)    (3,504,406)    6,739,370       9,646,944       

ดอกเบ้ียรับ 176,301         168,361         7,329             2,606             868,849         805,762         (855,392)       (780,004)       197,087          196,725          
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 7,429,917      6,219,685      2,121,081      2,047,351      181,136         82,088           (32,989)         (33,892)         9,699,145       8,315,232       

รายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินอ่ืน
- ขาดทุนจากการปรับมลูคา่สินคา้

(กลบัรายการ) 207,123         70,400           (37,548)         19,420           -                    -                    -                    -                    169,575          89,820            
- ขาดทุนจากการดอ้ยคา่

ของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 10,265           31,400           (17,952)         100,949         -                    -                    -                    -                    (7,687)            132,349          



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัไดข้ยายการลงทุนและด าเนินกิจการในต่างประเทศ โดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าแนกส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดจ้ากการขายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญั โดยรายได้
จากการขายตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตาม
สถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายไดจ้ากการขาย  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ไทย 59,428,510  54,131,757  52,756,830  53,290,362 
อินโดนีเซีย 25,186,380  24,251,480  41,497,373  43,803,741 
เวียดนาม 21,649,533  16,737,871  20,914,415  21,997,797 
จีน 9,499,418  10,654,125  -  - 
ฟิลิปปินส์ 4,673,716  4,261,843  5,594,798  5,692,963 
เนเธอร์แลนด์ 2,753,114  64,326  3,016,651  - 
สหราชอาณาจกัร 1,872,372  1,634,860  4,686,854  5,266,897 
สเปน 1,668,540  228,110  3,801,295  3,201,846 
ประเทศอ่ืนๆ 19,336,460  12,258,285  1,265,859  1,298,623 
รวม 146,068,043  124,222,657  133,534,075  134,552,229 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 
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19 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง และค่านายหนา้ 6,887,902  5,068,222 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,581,322  1,084,763 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 267,055  160,445 
ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 190,216  108,746 
ค่าพิธีการศุลกากร ค่าประกนั และค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 76,240  135,991 
อ่ืนๆ 347,805  261,507 
รวม 9,350,540  6,819,674 
 

20 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 3,177,046  2,882,603 
ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 1,111,114  760,736 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษา 704,289  757,172 
ผลขาดทุนจากการปรับปรุงเงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 387,313  - 
ค่าใชจ่้ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 377,723  346,025 
ค่าใชจ่้ายงานบริการ 294,317  315,749 
อ่ืนๆ 636,487  692,561 
รวม 6,688,289  5,754,846 
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21 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 11,267,851  9,703,495 
สวสัดิการ และอ่ืนๆ 1,584,042  1,135,638 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 465,199  446,841 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 214,324  336,383 
ค่าใชจ่้ายส าหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 10,908  64,592 
รวม 13,542,324  11,686,949 
 

กลุ่มบริษทัได้จัดให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อจ่ายให้พนักงานเม่ือออกจากงาน โดยกลุ่มบริษทัจ่าย
ในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนกังาน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 
 

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตาม
พระราชบญัญตัิกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงส าหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐาน
ความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานท่ีจะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนน้ีตอ้งจ่ายเงิน
สะสมเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือน
เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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22 ภำษีเงินได้ 
 

 หมายเหตุ 2565  2564 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  1,551,152  1,814,026 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป) 

 (25,557)  19,513 
  1,525,595  1,833,539 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 13 (99,183)  38,340 
การปรับอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 13 123,505  193,546 
  24,322  231,886 

รวม  1,549,917  2,065,425 

     

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ 
   ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้

  
62,385 

  
25,725 

รวม  62,385  25,725 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

 2565  2564 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   8,289,287    11,712,369 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย   (54,819)    (57,226) 
   8,234,468    11,655,143 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,646,894  20  2,331,029 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        

ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   19,980    17,759 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (18,120)    (205,609) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี   (221,125)    (297,995) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (34,934)    (51,006) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   235,130    180,999 
ผลขาดทุนทางภาษี   (76,673)    (161,151) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   1,551,152    1,814,026 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   (25,557)    19,513 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   24,322    231,886 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 19  1,549,917  18  2,065,425 
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23 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
 

การยกเวน้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิ 
เป็นเวลา 8 ปี 
จากวนัท่ี 

การลดหยอ่น 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ 
เป็นเวลา 5 ปี 
จากวนัท่ี 

บริษัทเว็กซ์เซล แพค็ จ ำกัด   
ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 18 กรกฎาคม 2556 18 กรกฎาคม 2564 
ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 4 กรกฎาคม 2557 4 กรกฎาคม 2565 
ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 29 สิงหาคม 2558 29 สิงหาคม 2566 
ผลิตแผน่พลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 6 กรกฎาคม 2561 6 กรกฎาคม 2569 
   
  การยกเวน้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิ 
เป็นเวลา 8 ปี 
จากวนัท่ี 

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด   
บริการดา้นจดัการพลงังาน  1 พฤศจิกายน 2560 
ผลิตไฟฟ้า  19 ตุลาคม 2561 
ผลิตไฟฟ้า  4 มิถุนายน 2562 
ผลิตไฟฟ้า  17 มีนาคม 2563 
ผลิตไฟฟ้า  17 มิถุนายน 2563 
ผลิตไฟฟ้า  22 ธนัวาคม 2563 
ผลิตไฟฟ้า  24 กุมภาพนัธ์ 2564 
ผลิตไฟฟ้า  12 มีนาคม 2564 
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  การยกเวน้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิ 
เป็นเวลา 8 ปี 
จากวนัท่ี 

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด   
ผลิตไฟฟ้า  19 มกราคม 2565 
ผลิตไฟฟ้า  27 กรกฎาคม 2565 
ผลิตไฟฟ้า  29 กรกฎาคม 2565 
ผลิตไฟฟ้า  25 ตุลาคม 2565 
ผลิตไฟฟ้า  27 ตุลาคม 2565 
   บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด   
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก  9 มิถุนายน 2560 
   บริษัทพรีซิช่ัน พริ้นท์ จ ำกัด   
ผลิตส่ิงพิมพ ์  10 สิงหาคม 2558 
   

 

  การยกเวน้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิ 
เป็นเวลา 5 ปี 
จากวนัท่ี 

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ ำกัด   
การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ   23 สิงหาคม 2565 
    

Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ส าหรับ
โครงการขยายก าลงัการผลิตเคร่ืองท่ี 2 โดยเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 เป็นเวลา 6 ปี นบัจากปีท่ี
เร่ิมด าเนินการปีแรก และไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 2 ปี นบัจากปีท่ีกิจการ
มีก าไรปีแรก 
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Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนามในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 จนถึงปี 2570 
 

AP Packaging (Hanoi) Co. , Ltd.  ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนาม ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 จนถึงปี 2595 
 

Tin Thanh Packing Joint Stock Company ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนามโดยไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับการลงทุนขยายก าลงัการผลิตโรงงานใหม่ในปี 2563 
ถึงปี 2564 และเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2568 
 

Go-Pak Vietnam Ltd. ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนามในการ
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของรายไดท่ี้สอดคลอ้งกบัสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นในปี 2558 ถึงปี 2560 ส าหรับการลงทุน
ขยายก าลงัการผลิตในอตัราร้อยละ 10 ถึงปี 2565  
 

Duy Tan Long An Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนามในการ
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 17 จนถึงปี 2572 และไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับ
ก าไรสุทธิเป็นเวลา 2 ปี นบัจากปีท่ีกิจการมีก าไรเป็นปีแรกในปี 2563 และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราดงักล่าวเป็นเวลา 4 ปี หลงัจากนั้น 
 

Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนาม ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 จนถึงปี 2567 
 

Duy Tan Precision Mold Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม 
ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 เป็นเวลา 15 ปี นับจากปีท่ีเร่ิมด าเนินการเป็นปีแรกจนถึง
ปี 2577 และไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 4 ปี นบัจากปีท่ีกิจการมีก าไร
เป็นปีแรกในปี 2563 และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราดงักล่าวเป็นเวลา 9 ปี 
หลงัจากนั้น 
 

United Pulp and Paper Company, Inc. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยไดร้ับการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ส าหรับการลงทุนในโครงการขยายก าลงัการผลิต
เคร่ืองท่ี 3 ตั้งแตปี่ 2565 จนถึงปี 2571 
 

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม 
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24 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นมีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล อตัราต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 29 มีนาคม 2565 25 เมษายน 2565 0.40  1,717 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2565 26 กรกฎาคม 2565 24 สิงหาคม 2565 0.25  1,073 
รวม   0.65  2,790 

      
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 
 

25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
อยา่งสมเหตุสมผล 
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มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรม ผ่านก าไร
 ผ่านก าไร หรือขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
(พันบาท)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                  -                  9,965,933    9,965,933    
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                  -                  2,378,495    2,378,495    
ลูกหน้ีการคา้ -                  -                  20,451,076  20,451,076  
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 294,901       -                  -                  294,901       -                  294,901       -                  294,901       
เงินลงทุนในตราสารหน้ี

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                  -                  2,310           2,310           
- เงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพ
   และหุ้นกู้ 110,233       -                  -                  110,233       -                  -                  110,233       110,233       

เงินลงทุนในตราสารทุน 1,668           11,783         -                  13,451         1,668           -                  11,783         13,451         
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 406,802       11,783         32,797,814  33,216,399  

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้น -                  -                  16,155,140  16,155,140  

เจา้หน้ีการคา้ -                  -                  10,798,183  10,798,183  
หน้ีสินอนุพนัธ์ 40,921         -                  -                  40,921         -                  40,921         -                  40,921         
เงินกูย้มืระยะยาว -                  -                  16,021,419  16,021,419  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  -                  2,507,805    2,507,805    
หุ้นกู้ -                  -                  15,484,603  15,484,603  -                  15,681,197  -                  15,681,197  
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 40,921         -                  60,967,150  61,008,071  
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มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรม ผ่านก าไร
 ผ่านก าไร หรือขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
(พันบาท)

ณ วันที ่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
   และหุ้นกู้ 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  

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้น -                  -                  30,547,449  30,547,449  

เจา้หน้ีการคา้ -                  -                  11,645,038  11,645,038  
หน้ีสินอนุพนัธ์ 137,291       -                  -                  137,291       137,291       -                  137,291       
เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 2,965,986    -                  -                  2,965,986    -                  2,965,986    2,965,986    
เงินกูย้มืระยะยาว -                  -                  18,535,667  18,535,667  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  -                  2,195,075    2,195,075    
หุ้นกู้ -                  -                  5,493,051    5,493,051    5,538,286    -                  5,538,286    
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 3,103,277    -                  68,416,280  71,519,557  
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เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง  
จ านวนเงิน 12,000 ลา้นบาท ซ่ึงวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียประมาณ
ร้อยละ 1 ต่อปี และระยะเวลาในการถือครองประมาณ 1 ปี ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 บริษทัไดรั้บเงิน
จากการขายคืนเงินลงทุนดงักล่าวเน่ืองจากครบก าหนด เป็นจ านวนเงิน 12,122 ลา้นบาท และน าเงินส่วนใหญ่
ไปช าระคืนเงืนกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่า ดงัต่อไปน้ี 

− เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้
การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ย
อัตราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียง
ดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

− สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อา้งอิงการปรับมูลค่าของ
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้ับธนาคารตั้งแต่เร่ิมต้นด้วยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อ
สะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียค านวณ
มูลค่ายุติธรรมจากผลต่างของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอ้างอิงจากเส้นอัตรา
ผลตอบแทน (Yield Curve) ของอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา และอตัราดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีสังเกตได้
จากตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่า ดงัต่อไปน้ี 

− เงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพที่ไม่ไดอ้ยู ่ในความตอ้งการของตลาดใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก
ตราสารทุนและเงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่มี
ธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

− เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับหุ้นกูโ้ดยค านวณจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยู่ในสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินและอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกูย้ืม เงินฝากและธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศ รวมถึง
การก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและการบริหารเงินสด  เพื่อให้
การด าเนินงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเป็นไป
ในแนวทางเดียวกนัในกลุ่มบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัท ารายงานต่อคณะจดัการของกลุ่มบริษทั
อยา่งสม ่าเสมอ 

(1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาทางการเงิน
ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา 

(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์มีจ ากดั 
เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

(1.2) เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัมีจ ากดั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่อง
และอนัดบัความน่าเช่ือถือสูง 
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(1.3) ลูกหน้ีการคา้ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไรก็ตาม 
ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้แต่ละราย รวมถึง
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ี
กลุ่มบริษทัจะก าหนดวงเงินสินเช่ือ ระยะเวลา และเง่ือนไขทางการคา้โดยยอดขายท่ีเกินกว่าวงเงิน
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ านาจ 
 

กลุ่มบริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาสูงสุดในการจ่ายช าระ 
และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดย
พิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ และสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจ
ในอดีตท่ีผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุ
ท่ีคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 
 

(2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมถึงการช าระหน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระ
เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต 
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หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงและระยะเวลาท่ี
ครบก าหนดช าระ ดงัน้ี 
 

 
 

อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2565
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้น Cost of fund บวก (0.65 - 1.50)

LIBOR บวก (1.00 - 1.50)
BOE บวก 1.80

0.85 - 1.85, 4.30 - 8.35 16,155      -                -                16,155      
เงินกูย้มืระยะยาว Cost of fund บวก (0.65, 1.75)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
VNIBOR บวก 0.50

JIBOR บวก (1.15 - 1.30)
 EURIBOR บวก 0.75

0.75 - 4.73, 7.67 - 9.31 1,571        14,140      311           16,022      
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.02 - 12.12 672           1,415        1,005        3,092        
หุ้นกู้ 2.65, 2.80, 3.50 -                15,485      -                15,485      
รวม 18,398      31,040      1,316        50,754      
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี

   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า (585)          
สุทธิ 50,169      



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2564
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้น MMR บวก 0.55

Cost of fund บวก (0.65 - 1.50, 2.50)
LIBOR บวก (0.75 - 1.25)

JIBOR บวก 1.50
0.58 - 2.77, 4.20 - 4.70 30,547      -                -                30,547      

เงินกูย้มืระยะยาว Cost of fund บวก (0.60, 0.65, 1.75)
LIBOR บวก (1.25 - 1.75)

VNIBOR บวก 0.50
JIBOR บวก (1.15 - 1.30)

 EURIBOR บวก 0.75
0.75 - 1.75, 2.25, 4.31 - 8.50 1,865        15,034      1,637        18,536      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.05 - 12.12 553           1,624        653           2,830        
หุ้นกู้ 2.65 -                5,493        -                5,493        
รวม 32,965      22,151      2,290        57,406      
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี

   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า (635)          
สุทธิ 56,771      



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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(3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 
 

(3.1) การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง  
 

ความเส่ียงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงของเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2565 ท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ีย LIBOR โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ีย
อา้งอิงของเคร่ืองมือทางการเงินจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
โดยการด าเนินการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจะแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2566  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงจ านวนเงินทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัไม่ไดเ้ปล่ียนไปใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงอ่ืน จ านวนเงินของหน้ีสินทางการเงินแสดงดว้ยมูลค่าตามบญัชี และอนุพนัธ์แสดงดว้ยจ านวนเงิน
ตามสัญญา 
 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ส าคัญตามสัญญาเดิม   LIBOR  
  (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   3,553 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย   1,776 
 

(3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือ การขาย 
การจ่ายช าระค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และรายการรับจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทั
บริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 
Exchange Contract) เพื่อป้องกันความเส่ียงในสินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีท าสัญญา ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในภายหลงั  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 2565  2564 
 ดอลลาร์สหรัฐ 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,970,273  3,284,103 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (4,190,984)  (5,995,707) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,254,362)  (3,254,835) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (2,475,073)  (5,966,439) 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ (1,985,285)  (1,911,401) 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 3,498,508  4,135,782 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (961,850)  (3,742,058) 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 
1,776 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนสกุลเงินจากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การแข็งค่าและการอ่อนค่าที่เป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานที่มีต่อ
สกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง 
โดยการวิเคราะห์ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี 
 
 
 
 
 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 อตัราการ 
 

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

2565 (ร้อยละ) (พันบาท) 
ดอลลาร์สหรัฐ  1 9,619  (9,619) 
     
2564     
ดอลลาร์สหรัฐ 1 37,236  (37,236) 
 

(3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาด
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมี
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่จากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียง
โดยการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียเพื่อจดัการความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืม
บางรายการ 
 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2565  2564 

 (พันบาท) 

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร    
สินทรัพยท์างการเงิน 2,310  2,312 
หน้ีสินทางการเงิน (19,859,272)  (37,314,551) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (19,856,962)  (37,312,239) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 1,776,491  2,109,739 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (18,080,471)  (35,202,500) 

     

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 
1,776 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.27 ต่อปี 
โดยสัญญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 
 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร  
 

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 1 ซ่ึงเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง โดยตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่า
ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี 
 

 ก าไรหรือขาดทุน  
อตัราดอกเบ้ีย

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 

ร้อยละ 1 
 (พันบาท) 

2565    
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (198,570)  198,570 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 17,765  (17,765) 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธ)ิ (180,805)  180,805 

    

2564    
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (373,122)  373,122 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 21,097  (21,097) 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธ)ิ (352,025)  352,025 
 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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26 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมี 
 

(ก) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 3,156 ลา้นบาท 
(2564: 2,766 ล้านบาท) 

 

(ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและอ่ืนๆ เป็นเงินประมาณ 6,050 ลา้นบาท (2564: 
3,963 ล้านบาท) 

 

(ค) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนักลุ่มบริษทัใหแ้ก่หน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จ านวน 90 ลา้นบาท (2564: 68 ล้านบาท) 

 

(ง) หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษทัค ้าประกันเงินกู้ของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงกับธนาคารในประเทศ 
ซ่ึงวงเงินท่ีกลุ่มบริษทัค ้าประกนัมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 66 ลา้นบาท (2564: 132 ล้านบาท) 

 

(จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศเพื่อจดัส่งและขนถ่ายช้ินไมส้ับทางเรือ บริษทัย่อย
มีภาระผกูพนัในการขายและส่งมอบช้ินไมส้ับในปริมาณประมาณ 48,000 ตนัแหง้ ต่อปี สัญญามีระยะเวลา 
12 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2577 

 

(ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในประเทศเพื่อส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลไปยงัจุดส่งมอบ บริษทัย่อย
มีภาระผูกพนัในการขายและส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตัน ต่อปี สัญญามี
ระยะเวลา 25 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2580 

 

27 กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ารงฐานเงินทุนใหแ้ข็งแกร่ง 
โดยการวางแผนการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสด
ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมี
อตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมัน่คง
ของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

102 

28 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมัติ
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,576 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2565 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 24 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล 
คิดเป็นเงินประมาณ 1,503 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 24 เมษายน 2566 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยู่กบั
การอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2566 
 

29 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้
ในการจดัท างบการเงินรวม เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ
งบการเงินรวมจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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