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บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3 ปี 2563 และช่วงเก้ำเดือนแรกของปี 2563 (สอบทำนแล้ว) 

ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำด 

ช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2563 เกิดความผนัผวนทางเศรษฐกิจทัง้ในกลุม่ประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ  ทัว่โลกจาก

วิกฤติโรคระบาด COVID-19 สง่ผลให้ GDP ของกลุม่ประเทศอาเซียนปรับลดลงอยา่งรวดเร็วตัง้แตช่่วงไตรมาส 2/2563 ที่ผา่นมา  

ในช่วงเดียวกัน ปริมาณความต้องการซือ้สินค้าของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และอีคอมเมิร์ซยงัมีการเติบโต แต่ปริมาณความต้องการซือ้สินค้าในกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

กระดาษพิมพ์เขียนที่ลดลงจากนโยบายการปิดสถานศกึษาและการรณรงค์ให้ท างานท่ีบ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-

19 ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous chain) ของ SCGP  

ขณะที่ในช่วงไตรมาสที ่3 ของปี 2563 ที่ผา่นมา สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม และประเทศไทย

ปรับตวัไปในทิศทางทีด่ีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อน สว่นในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลปิปินส์ และประเทศมาเลเซีย

ยงัคงมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สง่ผลให้ปริมาณการบริโภคยงัออ่นตวั สว่นอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

ในกลุม่สินค้าคงทน ยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีปริมาณความต้องการใช้ที่ลดลง อย่างไรก็ดี มีสญัญาณฟืน้ตวัเล็กน้อยใน

กลุม่ประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ รวมถึงการสง่ออกสินค้าไปที่ประเทศจีนที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ ในด้านวตัถดุิบที่ 

น าเข้าจากต่างประเทศได้รับผลกระทบจากค่าขนสง่ทางเรือที่สงูขึน้กว่าช่วงปกติก่อนภาวะโรคระบาด จากการที่จ านวนเรือ

ขนสง่และตู้ขนสง่สนิค้ามีจ ากดัในช่วงเวลานี ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนรวม 

ผลการด าเนินงานในช่วงเก้าเดือนของปี 2563 รายได้จากการขายของ SCGP อยู่ที่ 69,190 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยเกือ้หนุนมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้สินค้าจ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวนั และการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากการควบรวมกิจการกระดาษบรรจุภณัฑ์ในประเทศ

อินโดนีเซียและบรรจภุณัฑ์พอลเิมอร์ในประเทศไทย ส าหรับ EBITDA ในช่วงเก้าเดือนแรกนัน้ เทา่กบั 13,110 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการมุ่งเน้นน าเสนอสินค้าบริการรวมทัง้โซลชูันที่หลากหลายและการบริหาร
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ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมี EBITDA margin ที่ 19% ส่วนก าไรสุทธิอยู่ที่ 4,971 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ด้วยอตัราก าไรสทุธิที่ 7% 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 รายได้จากการขายของ SCGP อยูท่ี่ 23,287 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% จากไตรมาสก่อน จาก

การเร่ิมฟืน้ตวัของสนิค้าคงทนในกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ปริมาณความต้องการสินค้าอปุโภคบริโภคที่ยงัเติบโต และ

ปริมาณการสง่ออกที่เพิ่มขีน้ ในขณะที่รายได้จากการขายลดลง 5% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลกระทบของ

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส าหรับ EBITDA อยู่ที่ 4,121 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และลดลง 

1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที ่18% ใกล้เคียงกบัไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 โดยมีก าไรสทุธิ

ที่ 1,335 ล้านบาท ลดลง 30% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัมาจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในสกุลรูเปียห์ 

อินโดนีเซีย สง่ผลให้เกิดการขาดทนุทางบญัชีหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 อยู่ที่ 

111 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 : ก าไรทางบญัชีจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนข้างต้นเทา่กบั 482 ล้านบาท) และ

ลดลง 9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีอตัราก าไรสทุธิที่ 6%  

ตำรำงที่ 1 - งบกำรเงนิรวมของ SCGP 

 

ผลกำรด ำเนินงำนแบ่งตำมสำยธุรกิจหลัก  

สำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร (Integrated packaging chain : IPC) 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงเก้ำเดือนของปี 2563 รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร เทา่กบั

58,779 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจทัง้ในและ

ตา่งประเทศ ประกอบกบัความต้องการใช้สนิค้าเพื่อการอปุโภคบริโภคที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ส าหรับ EBITDA ที่ 12,218 ล้านบาท 

หนว่ย : ล้านบาท ไตรมำส 3 ม.ค.- ก.ย.
2563 % y-o-y % q-o-q 2563 % y-o-y

รำยได้จำกกำรขำย 23,287 -5% 8% 69,190 5%
ก ำไรสุทธิ 1,335 -9% -30% 4,971 22%

EBITDA 4,121 -1% 4% 13,110 16%

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.4 -9% -30% 1.6 22%

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (ไมร่วมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม)
โดยในไตรมาสที ่3 และงวดเก้าเดือนของปี 2563 มีเงินปันผลจากบริษัทร่วมเทา่กับ 3 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามล าดบั

ก าไรสทุธิ หมายถึง  ก าไรส าหรับงวดส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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เพิ่มขึน้ 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที่ 21% ซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์โซลชูันบรรจุภณัฑ์  

ครบวงจรของ SCGP เพื่อตอบสนองกลุม่ลกูค้าและอตุสาหกรรมที่หลากหลาย ทัง้บริษัทในประเทศขนาดใหญ่และบรรษัทข้ามชาติ 

- “ธุรกิจบรรจุภณัฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์” รายได้จากการขายเทา่กบั 5,176 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 40% 

เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพที่สงูขึน้ การเพิ่มขึน้ของปริมาณการ

สง่ออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง และการควบรวมกิจการบรรจุภณัฑ์พอลิเมอร์ใน

ประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทได้มีการพฒันาบรรจภุณัฑ์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน

ของผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่เสมอ เช่น EzySteam บรรจุภณัฑ์อาหารที่สามารถอุ่นในเตาไมโครเวฟได้โดยไม่ต้องตดั

หรือฉีกซอง  และ FybroZeal ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของสารเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความแข็งแรงสงู น า้หนกั

โดยรวมเบา ใช้ส าหรับสนิค้าแห้ง 

- “ธุรกิจบรรจุภณัฑ์จำกเยื่อและกระดำษ” รายได้จากการขายเทา่กบั 17,536 ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อนเนื่องจากความต้องการซือ้สินค้าที่ลดลงในกลุม่สินค้าคงทน และปริมาณการส่งออกที่ลดลงใน

กลุม่เสือ้ผ้าและรองเท้า เนื่องจากผลกระทบของภาวะโรคระบาด COVID-19 

- “ธุรกิจกระดำษบรรจุภัณฑ์” รายได้จากการขายเท่ากบั 35,857 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการควบรวมกิจการกระดาษบรรจุภณัฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย สง่ผลให้ SCGP เป็น

ผู้ผลติอนัดบัสองในประเทศอินโดนีเซีย 

ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร เท่ากบั 20,209 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 10% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน สอดคล้องกบัการเติบโตของสนิค้าเพื่อการอปุโภคบริโภคและการเร่ิมฟืน้ตวัของสนิค้า

คงทน ในขณะทีร่ายได้จากการขายลดลง 1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับ EBITDA ที ่3,832 ล้านบาท คงทีเ่มื่อ

เทียบกบัไตรมาสก่อน และลดลง 4% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่ยงัสามารถรักษาอตัราการท าก าไร EBITDA margin ไว้ได้

ที ่18% 

- “ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์” รายได้จากการขายเทา่กบั 1,685 ล้านบาท ลดลง 12% 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน เนื่องจากการอ่อนตวัของสินค้าเกษตรกรรมจากสภาวะฝนตก และการลดลงของความ

ต้องการกกัตนุสนิค้าช่วง lockdown ที่เกิดขึน้ในไตรมาสก่อนขณะทีร่ายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 29% เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการควบรวมกิจการบรรจภุณัฑ์พอลเิมอร์ในประเทศไทย 
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- “ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ” รายได้จากการขายเท่ากับ 5,887 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบกับ  

ไตรมาสก่อน สาเหตจุากการฟืน้ตวัของสนิค้าคงทน  ในขณะท่ีรายได้จากการขายลดลง 3% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน จากการลดลงของความต้องการซือ้สนิค้าในกลุม่สนิค้าคงทน และความต้องการสัง่สนิค้าช่วงเทศกาลสิน้ปี

เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด 

- “ธุรกิจกระดำษบรรจุภัณฑ์” รายได้จากการขายเท่ากบั 12,563 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 

จากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจจากกลุม่ประเทศที่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดได้ และปริมาณการสง่ออกที่เพิ่มขึน้ 

ในขณะท่ีรายได้จากการขายลดลง 2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากความต้องการซือ้

สนิค้าในกลุม่สนิค้าคงทนลดลง 

สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ (Fibrous chain : FC) 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงเก้ำเดือนของปี 2563 รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ เทา่กบั 11,817 

ล้านบาท ลดลง 20% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากปริมาณความต้องการใช้เยื่อกระดาษ กระดาษ

ส าหรับงานพิมพ์และเขียนลดลง จากมาตรการควบคมุโรคระบาดโดยการปิดสถานศึกษาและนโยบายรณรงค์ให้ท างานท่ีบ้าน 

ในส่วน EBITDA อยู่ที่ 886 ล้านบาท ลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที่ 7% ทัง้นี ้

SCGP อยูใ่นระหวา่งการปรับเปลีย่นโมเดลธุรกิจไปสูบ่รรจภุณัฑ์ภาชนะบรรจอุาหารซึง่สอดคล้องกบัเทรนด์ของตลาดผู้บริโภค 

ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ เท่ากบั 3,536 ล้านบาท ลดลง 5% 

จากไตรมาสก่อน และลดลง 22% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากมาตรการควบคมุโรคระบาดสง่ผลให้ความต้องการ

ใช้เยื่อกระดาษและกระดาษส าหรับงานพิมพ์เขียนลดลงทัว่โลก ในสว่น EBITDA ที่ 263 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 70% เมื่อเทียบกบั

ไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 57% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี EBITDA margin เพิ่มขึน้เป็น 7% ซึง่เป็นผลจากการ

ควบคมุและบริหารจดัการต้นทนุ 
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ตำรำง 2 : ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ 

 

 

 

  

หนว่ย : ล้านบาท
ไตรมาส 3 ม.ค.- ก.ย.

รายได้จากการขาย 2563 % y-o-y % q-o-q 2563 % y-o-y

งบการเงนิรวมแพคเกจจิง้ 23,287 -5% 8% 69,190 5%

สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร 20,209 -1% 10% 58,779 12%
สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 3,536 -22% -5% 11,817 -20%
ส่วนงานอ่ืน - - - - -
ตดัรายการบญัชี (458) 13% 2% (1,406) 1%

ไตรมาส 3 ม.ค.- ก.ย.

EBITDA 2563 % y-o-y % q-o-q 2563 % y-o-y

งบการเงนิรวมแพคเกจจิง้ 4,121 -1% 4% 13,110 16%

สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร 3,832 -4% 0% 12,218 21%
สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 263 57% 70% 886 -20%
ส่วนงานอ่ืน 201 -41% -81% 3,042 34%
ตดัรายการบญัชี (175) 47% 84% (3,036) -37%

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ม.ค.- ก.ย. ม.ค.- ก.ย.
EBITDA Margins (%) 2563 2562 2563 2563 2562

งบการเงนิรวมแพคเกจจิง้ 18% 17% 18% 19% 17%
สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร 19% 20% 21% 21% 19%
สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 7% 4% 4% 7% 7%

ไตรมาส 3 ม.ค.- ก.ย.
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2563 % y-o-y % q-o-q 2563 % y-o-y

งบการเงนิรวมแพคเกจจิง้ 1,335 -9% -30% 4,971 22%
สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร 1,488 -14% -31% 5,453 19%
สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ (133) 28% 41% (336) -82%

ส่วนงานอ่ืน (1) 98% -100% 2,320 65%

ตดัรายการบญัชี (19) 21% 98% (2,466) -43%

  หมายเหต ุ:EBITDA                               หมายถึง  ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (ไมร่วมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม)
โดยในไตรมาสที่ 3 และงวดเก้าเดือนของปี 2563 มีเงินปันผลจากบริษัทร่วมเทา่กับ 3 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามล าดบั)

EBITDA Margins                   หมายถึง  EBITDA  หารรายได้จากการขาย
ก าไรสทุธิ        หมายถึง  ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
งบการเงินรวม SCGP แสดงผลการด าเนินงานหลงัตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน
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ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

ส าหรับงบการเงินรวม ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 SCGP มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 144,494 ล้านบาท เพิ่มขีน้ 4,981 

ล้านบาท เมื่อเทียบกบัสิน้เดือนธนัวาคมปี 2562 เนื่องจากการก่อสร้างโครงการขยายก าลงัผลติในภมูิภาค โดยมีเงินสด รายการ

เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้ เท่ากับ 8,518 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัสิน้เดือนธันวาคมปี 2562 ที่ 4,959 ล้านบาท และมี

หนีส้นิรวมที่ 78,214 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,517 ล้านบาท จากสิน้ปีก่อน ทัง้นี ้SCGP มีอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA เทา่กบั 

3.0 เทา่ และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี 0.9 เทา่ 

ในช่วงเก้าเดือนของปี 2563 SCGP มี EBITDA เทา่กบั 13,110 ล้านบาท ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้สิน้ 10,777 

ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 6,305 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 1,966 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 1,107

ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 1,399 ล้านบาท  

ตำรำง 3 : รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของ SCGP 

 
 

หนว่ย : ล้านบาท กันยำยน ธันวำคม กันยำยน

2563 2562 2562

สินทรัพย์รวม 144,494 139,513 138,504 4%

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและ

เงินลงทนุระยะสัน้ 8,518 4,959 5,030 72%

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 15,410 15,198 16,725 1%

สินค้าคงเหลือ 11,982 13,276 13,749 -10%

เงินลงทนุระยะยาว 819 787 762 4%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 86,311 82,864 79,502 4%

หนีสิ้นรวม 78,214 76,697 77,586 2%

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 13,203 10,059 11,010 31%

เงินกู้รวม 58,404 59,584 60,293 -2%

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 66,280 62,816 60,918 6%

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 46,836 42,952 42,013 9%

ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 19,444 19,864 18,905 -2%

เปล่ียนแปลงจาก 

ธันวาคม 2562

หน่วย :   ล้านบาท 
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ตำรำง 4 : ข้อมูลหนีส้ินสุทธิของ SCGP 

ตำรำง 5 : อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ย : ล้านบาท ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 3
2563 2563 2563 2562

เงินกู้ระยะสัน้ 28,200 34,724 37,880 52,843
ต่างประเทศ 5,764 6,163 6,737 4,867
บาท 22,436 28,561 31,143 47,976
% ของเงินกู้รวม 48% 59% 62% 88%
เงินกู้ระยะยำว 30,204 24,091 23,655 7,450
ต่างประเทศ 8,960 7,866 7,462 7,114
บาท 21,244 16,225 16,193 336
% ของเงินกู้รวม 52% 41% 38% 12%

เงินกู้รวม 58,404 58,815 61,535 60,293

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 8,518 7,174 9,278 5,030
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,020 6,532 8,335 4,883
เงินลงทนุระยะสัน้ 1,498 642 943 147

เงินให้กู้รวม 0 0 7 2

หนีสิ้นสุทธิ 49,886 51,641 52,250 55,261

หนว่ย : ล้านบาท ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 3
2563 2563 2563 2562

อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรัพย์ (%) 12% 12% 11% 11%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.6 0.6 0.7 0.5
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.4 0.3 0.4 0.3
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 12.4 10.9 10.4 6.6
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า) 3.0 3.1 3.2 3.7
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.8 0.8 0.9
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.2 1.2 1.4 1.3
อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.9 1.0 1.0
อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น (%) 14% 16% 13% 14%
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 4% 5% 4% 5%

หมายเหต ุ: หนีส้ินสทุธิ =   หนีส้ิน (ทีมี่ภาระดอกเบีย้) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

EBITDA =   ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

     (ไมร่วมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม)

อัตราสว่น EBITDA ตอ่สินทรัพย์ =   EBITDA ย้อนหลงั 12 เดอืน หารสินทรัพย์รวม

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง =   สินทรัพย์หมนุเวียนหารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว =   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั่วคราวและลกูหนีก้ารค้าหารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ =   EBITDA หารดอกเบีย้จ่าย

อัตราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA =   หนีส้ินสทุธิหาร EBITDA ย้อนหลงั 12 เดอืน

อัตราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินสทุธิหารสว่นของผู้ ถือหุ้น

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินรวมหารสว่นของผู้ ถือหุ้น

อัตราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น =   ก าไรสทุธิส าหรับงวดย้อนหลงั 12 เดอืน หารสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ =   ก าไรสทุธิงวดย้อนหลงั 12 เดอืน หารสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

อัตราสว่นหนีส้ินทีมี่ภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น =   หนีส้ินทีมี่ภาระดอกเบีย้หารสว่นของผู้ ถือหุ้น

หน่วย :   ล้านบาท 
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ควำมคืบหน้ำโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต 

 ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 SCGP มีโครงการขยายก าลงัผลิตที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างทัง้หมด 4 โครงการ และ

คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 8,266 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวมีสถานที่ตัง้อยู่ ในประเทศเวียดนาม ประเทศ

อินโดนีเซีย ประเทศฟิลปิปินส์ และประเทศไทย ดงันี ้

ประเทศเวียดนำม เมือง Long An (BATICO #2)  - โครงการขยายการผลติบรรจภุณัฑ์พอลเิมอร์แบบออ่นตวั โดย

มีก าลงัผลิตสว่นเพิ่ม 84 ล้านตารางเมตรต่อปี คิดเป็น 20% ของก าลงัผลิตปัจจุบนั โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 543 ล้านบาท 

และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563     

ประเทศอินโดนีเซีย เมือง Surabaya (Fajar #2) - โครงการขยายการผลติกระดาษบรรจภุณัฑ์ (containerboard) 

และกระดาษกล่องเคลือบขาว (duplex paper) โดยมีก าลงัการผลิตส่วนเพิ่ม 400,000 ตนัต่อปี คิดเป็น 29% ของก าลงัผลิต

ปัจจบุนั โดยใช้เงินลงทนุประมาณ 1,735 ล้านบาท และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 

ประเทศฟิลิปปินส์ เมือง Bulacan (UPPC #3) – โครงการขยายการผลติกระดาษบรรจุภณัฑ์ โดยมีก าลงัการผลิต

สว่นเพิ่ม 220,000 ตนัต่อปี คิดเป็น 88%  ของก าลงัผลิตปัจจุบนั โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 5,388 ล้านบาท และคาดว่าจะ

สามารถเร่ิมด าเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 

ประเทศไทย จังหวัดสมุทรสำคร (Prepack #2) - โครงการขยายการผลิตบรรจุภณัฑ์พอลเิมอร์แบบออ่นตวั โดยมี

ก าลงัการผลติสว่นเพิ่ม 53 ล้านตารางเมตรตอ่ปี คิดเป็น 14% ของก าลงัผลติปัจจุบนั โดยใช้เงินลงทนุประมาณ 600 ล้านบาท 

และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 

ควำมคืบหน้ำกำรควบรวมกิจกำร (Merger and Partnership : M&P) 

ส าหรับความคืบหน้าของการควบรวมกิจการกบั Bien Hoa Packaging Joint Stock Company หรือ “SOVI” ซึง่เป็น

หนึ่งในผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) รายใหญ่ในประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ โฮจิมินห์ ก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนของการตรวจสอบสนิค้าคงคลงัรอบสดุท้าย คาดว่าการท าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายใน

เดือนธันวาคมนี ้ซึ่งการเข้าลงทนุนีจ้ะส่งผลให้ SCGP มีก าลงัการผลิตบรรจุภณัฑ์ปลายน า้จากเยื่อและกระดาษในเวียดนาม

เพิ่มขึน้ รวมถึงเป็นการเพิ่มศกัยภาพขยายตลาดบรรจุภณัฑ์ เนื่องจาก SOVI มีฐานลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุม่

สนิค้าอปุโภคบริโภคที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และบริษัทชัน้น าในประเทศ 
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นอกจากนัน้เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผา่นมา บริษัทได้ลงนามในสญัญาซือ้หุ้นเพื่อเข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 

100 ใน Go - Pak UK Limited (หรือ “Go-Pak”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น าในการให้บริการโซลชูนัด้านบรรจุภณัฑ์อาหาร ในสหราช

อาณาจกัร ยโุรปและอเมริกาเหนือ โดยมีฐานลกูค้าเป็นผู้จดัจ าหน่ายในภาคธุรกิจการบริการด้านอาหาร ผู้ ค้าปลีก และผู้ ค้าสง่

ที่เก่ียวเนื่องกบักิจการร้านอาหาร เครือขา่ยร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ ร้านขายอาหารน ากลบั รวมถึงผู้ ให้บริการจดัเลีย้งนอกสถานที่  

โดยธุรกรรมดงักลา่วจะด าเนินการผ่านบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้ นทัง้หมด และคาดว่าจะได้ข้อสรุปของการลงทนุประมาณเดือน

ธนัวาคม 2563 หลงัจากได้รับอนมุตัิขัน้สดุท้ายด้านกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ จากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจในประเทศที่เก่ียวข้อง 

แนวโน้มในอนำคต (ช่วง 3-4 เดือน) 

สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและในภูมิภาคข้างหน้าซึ่งยังได้รับผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 จะ

คาดการณ์ได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามบรรจภุณัฑ์ยงัเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสินค้าอปุโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั รวมถึงการ

สัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์ อีกทัง้เร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวัของบรรจภุณัฑ์ส าหรับสนิค้าคงทน  

ทัง้นี ้SCGP มุง่มัน่พฒันาโซลชูนับรรจภุณัฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงเร่งการขยายธุรกิจใน

ภมูิภาคอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจแบบบรรจุภณัฑ์ครบวงจร โดย SCGP จะมีรายได้จากการขาย

ของสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรสว่นเพิ่มจาก 4 โครงการขยายก าลงัผลิต ซึ่งจะทยอยเร่ิมเปิดด าเนินการช่วงปลายปี 

2563 จนถึงปลายปี 2564 อีกทัง้คาดว่ามีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ เนื่องจากการควบรวมกิจการบรรจุภณัฑ์จากเยื่อและ

กระดาษในประเทศเวียดนามตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2563 

SCGP ได้เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมีมูลค่า Market 

Capitalization ประมาณ 150,000 ล้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) และได้เงินจากการระดมทนุ IPO (รวมการขายหุ้นสว่น

เกิน Over-allotment) ประมาณ 45,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนขยายกิจการ ปรับโครงสร้างทางการเงิน และใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ   


