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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“SCGP”) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่1 ปี 2564 (สอบทำนแล้ว) 
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ข้อมูลสรุป 

ผลกำรด ำเนินงำนเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองในไตรมำสที ่1 ของปี 2564 

ถึงแมว้่าจะเริ่มมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ใหก้บัประชาชนตัง้แต่ปลายปี 2563 หลายประเทศ
ยังคงเผชิญปัญหาการระบาดระลอกใหม่ที่มีจ านวนผูติ้ดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้กิดการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจชา้กว่าที่เคยคาดการณ ์อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในอาเซียนเริ่มมีสญัญาณฟ้ืนตวัในบางประเทศ เป็นผล
มาจากการมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ดี รวมถึงการฟ้ืนตัวจากสภาวะเศรษฐกิจหดตัวของประเทศจีน 
โดยมีปัจจัยหลักมาจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่แข็งแกร่งและภาคการผลิตที่กลับมาด าเนินธุรกิจได้ ใน
ขณะเดียวกนัค่าระวางเรือที่อยู่ในระดบัสงู ส่งผลกระทบต่อราคาวตัถุดิบท าใหผู้ผ้ลิตกระดาษบางรายไม่สามารถ
เดินการผลิตไดเ้ต็มที่ ราคากระดาษบรรจภุณัฑแ์ละเยื่อในภมูิภาคจึงปรบัตวัสงูขึน้ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 SCGP มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 27,253 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 12% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตของความตอ้งการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคในอาเซียน ราคากระดาษบรรจุภัณฑ์
ในภูมิภาคปรับตัวสูงขึน้ และการควบรวมกิจการบริษัท Go-Pak UK Limited (หรือ “Go-Pak”) ผู้น าในการ
ให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหารในสหราชอาณาจักร  และบริษัท Bien Hoa Packaging Joint Stock 
Company (หรือ “SOVI”) ผูผ้ลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษในประเทศเวียดนาม ทั้งนีบ้ริษัทมีการเติบโตจาก
ภายใน (organic growth) อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
(หากไม่รวมรายไดจ้ากการขายของ Go-Pak และ SOVI) ในส่วนของ EBITDA เท่ากับ 5,267 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
42% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที่ 19% จากฐานลกูคา้ที่กวา้งขวางหลากหลาย 
กลยุทธก์ารมอบโซลชูันเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ การออกแบบผลิตภณัฑท์ี่มีความสวยงามและมี
นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น นวัตกรรมการยืดอายุของผักและผลไมโ้ดยใช ้Optibreath® และการป้องกันกลิ่นไม่พึง
ประสงคข์องสินคา้โดย OdorlockTM สง่ผลให ้SCGP มีก าไรส าหรบังวดที่ 2,135 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 23% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราก าไรสุทธิที่ 8% ทัง้นี ้SCGP ยึดมั่นที่จะตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ท าใหเ้กิดการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทาน ดว้ยการด าเนินธุรกิจแบบบูรณาการ เพื่อ
บรหิารห่วงโซ่อปุทานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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กำรเติบโตจำกภำยใน (Organic growth) และกำรขยำยธุรกิจโดยใช้กลยุทธ ์T model ในอำเซียน 

SCGP ขยายธุุรกิจอย่างต่อเนื่องดว้ยประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญ รวมถึงการผนึกความร่วมมือกบั
พนัธมิตรในประเทศต่าง ๆ เพื่อกา้วสูก่ารเป็นผูน้  าดา้นบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรในภูมูิภาคอาเซียน  

ส าหรบัการเติบโตจากภายใน SCGP ไดเ้ริ่มด าเนินการขายเชิงพาณิชยข์องโครงการขยายก าลงัการผลิต
บรรจุภัณฑแ์บบกดขึน้รูปดว้ยความร้อน (Thermoform) โดยบริษัท วีซี่ แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (หรือ 
“Visy”) เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะส่งผลใหก้ าลงัการผลิตรวมของ Visy เพิ่มขึน้ 347 ลา้นชิน้ หรือประมาณ 
15-20% ของก าลังการผลิตรวม การขยายก าลังการผลิตในครัง้นี ้เป็นผลมาจากการเติบโตของลูกคา้ในกลุ่ม
อาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็ง  

นอกจากนัน้ บริษัทไดเ้ริ่มด าเนินการขายเชิงพาณิชยข์องโครงการขยายก าลงัการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
ภายใต ้บริษัท PT Fajar Surya (หรือ“Fajar”) ในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีก าลงัการผลิตส่วนเพิ่ม 400,000 ตัน
ต่อปี การด าเนินการในครัง้นีจ้ะสามารถขยายฐานตลาดในเมืองสรุาบายา ประเทศอินโดนีเซีย และตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ใหดี้ยิ่งขึน้ 

ส าหรบัการขยายธุรกิจแบบเติบโตจากภายนอก (Inorganic growth) โดยใชก้ลยุทธ์แบบเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Mergers and partnership) SCGP ไดล้งนามในสญัญาซือ้หุน้เพื่อเขา้ถือหุน้ในสดัส่วน 70% ใน Duy Tan 
Plastics Manufacturing Corporation (หรือ “Duy Tan”) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย Duy Tan เป็นผูผ้ลิต
สินคา้บรรจภุณัฑพ์ลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging) ชัน้น าในประเทศเวียดนาม และมีฐานลกูคา้เป็นบริษัท
ขา้มชาติ รวมทัง้ผูผ้ลิตสินคา้อปุโภคบริโภคในประเทศเวียดนาม การลงทุนในครัง้นีจ้ะเติมเต็มกลยุทธ ์T model 
ของ SCGP ในประเทศเวียดนามใหม้ีผลิตภณัฑท์ี่หลากหลายครอบคลมุทัง้บรรจภุณัฑจ์ากพลาสติกและกระดาษ 
ทัง้นี ้คาดว่าธุรกรรมดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
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ตำรำงที ่1 - งบกำรเงนิรวมของ SCGP 

 

กำรวิเครำะห ์Core profit และ Core EBITDA 

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 Core profit ของ SCGP เท่ากับ 2,263 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยมี Core EBITDA เท่ากบั 5,471 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ตามตารางรายการปรบัปรุงนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติที่มีผลกระทบต่อก าไรส าหรบังวด และ EBITDA 
ที่ส  าคัญคือ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกรรมควบรวมกิจการของ Go-Pak และการดอ้ยค่าของ
สินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้ชง้าน 

 

 

 

 

หนว่ย : ลา้นบาท ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
2564 2563 % y-o-y % q-o-q

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม

รายได้จากการขาย 27,253     24,267     12% 15%
      สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 22,967      20,137      14% 13%
      สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 4,286        4,130        4% 31%
ต้นทุนขาย 21,204     18,526     14% 11%
ก าไรขัน้ต้น 6,049       5,741       5% 34%
      อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 22% 24%
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,970       2,500       19% 13%
EBITDA 5,267       3,708       42% 25%
       อัตรา EBITDA margin (%) 19% 15%
ก าไรส าหรับงวด 2,135       1,732       23% 44%
       อัตราก าไรสุทธิ (%) 8% 7%
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.50        0.55        

ผลการด าเนินงานหลัก

 Core EBITDA 5,471       5,014       9% 27%
 Core Profit 2,263       2,099       8% 39%

หมายเหต ุ: รายไดจ้ากการขายตามสายธุรกิจ หมายถึง รายไดจ้ากการขายหลงัหกัรายการระหว่างกัน
EBITDA หมายถึง ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

(ไมร่วมเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม และรวมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม)
ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม เทา่กับ 6 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กับ 5 ลา้นบาท

ก าไรส  าหรบังวด หมายถึง ก าไรส  าหรบังวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่
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ตำรำงที่ 2 - รำยกำรปรับปรุงที่นอกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนที่มีผลกระทบต่อ Core profit และ Core EBIT

หมายเหต ุ1หลงัหกัภาษีและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 2 ก่อนภาษีและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 

ผลกำรด ำเนินงำนแบ่งตำมสำยธุรกิจหลัก  

สำยธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร (Integrated packaging chain : IPC) 

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร เท่ากับ 23,037 
ลา้นบาท (ก่อนตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน) เพิ่มขึน้ 14% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมาจาก
การเติบโตของธุรกิจบรรจุภณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษ และธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ ์จากความตอ้งการใชส้ินคา้
อปุโภคบรโิภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ราคากระดาษบรรจภุณัฑใ์นภมูิภาคที่ปรบัตวัสงูขึน้ จากปรมิาณการผลิตที่ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการซือ้ รวมถึงการควบรวมกิจการกบัผูผ้ลิตบรรจภุณัฑก์ล่องกระดาษ SOVI  

รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร เพิ่มขึน้ 13% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จาก
การฟ้ืนตวัของการบริโภคในประเทศไทยและอาเซียน โดยเฉพาะสินคา้ในกลุม่อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อเตรียมเขา้
สู่ช่วงเทศกาลวันหยุดในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดย EBITDA อยู่ที่ 4,644 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 44% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 16% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน โดยมี EBITDA margin ที่ 20% 
ส าหรบัก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 2,128 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 18% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 22% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 

 

 

หนว่ย : ลา้นบาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

2564 2563 2564 2563

2,263      2,099      5,471      5,014      
รายการปรับปรุง 

1) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินกู ้ตราสารอนุพนัธ ์และเงินลงทุน 56            (563)         52            (1,306)      
 2) การปรบัโครงสรา้งของบรษัิท (35)           -             (41)           -             
3) การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑแ์ละกฎหมาย -             196          -             -             
4) คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการท าธรุกรรมควบรวมกิจการ (73)           -             (79)           -             
5) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยแ์ละอ่ืน ๆ (76)           -             (136)         -             

รวม (128)       (367)       (204)      (1,306)    
 ก าไรส าหรับงวดและ EBITDA 2,135      1,732      5,267      3,708      

Core profit Core EBITDA1 2 
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สำยธุรกิจเย่ือและกระดำษ (Fibrous chain : FC) 

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (ก่อนตัดรายการบัญชี
ระหว่างส่วนงาน) เท่ากับ 4,713 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจาก
ราคาเยื่อในภมูิภาคที่ปรบัตวัสงูขึน้และการควบรวมกิจการบรรจภุณัฑอ์าหาร Go-Pak  

รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ เพิ่มขึน้ 30% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากการฟ้ืนตัว
ของปริมาณความตอ้งการเยื่อเพื่อใชใ้นการผลิตกระดาษทิชชูและเครื่องนุ่งห่ม หลงัการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจใน
ภมูิภาค ในขณะที่ผูผ้ลิตบางรายประสบปัญหาดา้นการขนสง่ทางเรือ ท าใหร้าคาเยื่อในภมูิภาคปรบัสงูขึน้ รวมถึง
การเร่งเพิ่มสินคา้คงคลงัในกลุ่มสินคา้กระดาษถ่ายเอกสาร ในส่วน EBITDA อยู่ที่ 611 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 33% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 336% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน โดยมี EBITDA margin ที่ 13% 
จากการบรหิารจดัการตน้ทนุและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
209% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 121% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 

ส าหรบัรายได้จากการขายจากธุรกิจบรรจุภัณฑอ์าหารในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับ 744 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 109% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 91% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์การปรบัเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เพื่อเร่งขยายสดัส่วนธุรกิจบรรจุภณัฑอ์าหาร ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขาย
ของธุรกิจบรรจภุณัฑอ์าหารเพิ่มขึน้จาก 8% เป็น 16% ของรายไดจ้ากการขายในสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 
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ตำรำงที ่3 - ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของ SCGP 

 

หนว่ย : ลา้นบาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
รายได้จากการขาย 2564 2563 % y-o-y % q-o-q

งบการเงินรวม SCGP 27,253            24,267            12% 15%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 23,037               20,224               14% 13%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 4,713                 4,540                 4% 30%
ตดัรายการบญัชี (497)                   (497)                   0% -15%

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
EBITDA 2564 2563 % y-o-y % q-o-q

งบการเงินรวม SCGP 5,267              3,708              42% 25%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 4,644                 3,229                 44% 16%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 611                    459                    33% 336%
ส่วนงานอ่ืน 1,684                 1,768                 -5% 639%
ตดัรายการบญัชี (1,672)                (1,748)                4% -855%

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
EBITDA Margins (%) 2564 2563

งบการเงินรวม SCGP 19% 15%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 20% 16%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 13% 10%

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
ก าไรส าหรับงวด 2564 2563 % y-o-y % q-o-q

งบการเงินรวม SCGP 2,135              1,732              23% 44%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 2,128                 1,799                 18% 22%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 68                      22                      209% 121%
ส่วนงานอ่ืน 1,541                 1,463                 5% n.a.
ตดัรายการบญัชี (1,602)                (1,552)                -3% n.a.

หมายเหต ุ: EBITDA                               หมายถึง ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

(ไมร่วมเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม และรวมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม)

ไตรมาส 1 ปี 2564 มีเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม เทา่กับ 6 ลา้นบาท 

 และไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กับ 5 ลา้นบาท

EBITDA Margins                   หมายถึง EBITDA หารรายไดจ้ากการขาย

ก าไรส  าหรบังวด หมายถึง ก าไรส  าหรบังวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่

งบการเงินรวม SCGP แสดงผลการด าเนินงานหลงัตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน
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% y-o-y % q-o-q

 สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร    17,874 84%    15,030 81% 2,844     19% 1,756    11%

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ       3,924 19%       4,058 22% (134)       -3% 478       14%

 ตดัรายการบญัชี        (594) -3%        (562) -3% (32)         6% (108)      22%

 งบการเงินรวม SCGP 21,204  100% 18,526  100% 2,678    14% 2,126   11%

หน่วย : ลา้นบาท

2564 2563

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

ต้นทุนขำย 
 

 
 
 
 
 
 
ในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 SCGP มีตน้ทุนขายอยู่ที่ 21,204 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้สดัส่วนของตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการ
ขายเท่ากบั 78% เทียบกบั 76% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยค่าระวางเรือที่อยู่ในระดบัสงูยงัคงส่งผลกระทบต่อ
ราคาวตัถุดิบ อย่างไรก็ตาม SCGP มีความสามารถในการบริหารจดัการและจดัหาวตัถุดิบจากหลายแหล่งตัง้แต่
ศูนูยจ์ดัการวสัดุรุีไซเคิลของบรษิัท รบัซือ้จากในประเทศ และน าเขา้จากพนัธมิตรในหลากหลายประเทศ  
 
ข้อมูลสรุปงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วันที ่31 มีนำคม 2564 

- สินทรพัยร์วมเท่ากับ 183,192 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10,763 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 6% เมื่อเทียบกับเดือน
ธันวาคม 2563 โดยการเพิ่มขึน้ดงักล่าวมีผลมาจากสินทรพัยจ์ากการควบรวมกิจการบรรจุภณัฑอ์าหาร 
Go-Pak จ านวน 6,800 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนี ้หมุนเวียนอ่ืนเท่ากับ 3,199 
ลา้นบาท จากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ 

- หนีส้ินรวมเท่ากบั 71,639 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9,051 ลา้นบาท หรือ 14% เมื่อเทียบกบัเดือนธันวาคม 2563 
จากการเพิ่มขึน้เนื่องจากการควบรวมกิจการ Go-Pak จ านวนรวม 3,400 ลา้นบาท นอกจากนี ้SCGP มี
เงินปันผลประจ าปี 2563 คา้งจ่าย จ านวน 1,931 ลา้นบาท และมีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยเ์พิ่มขึน้ 
จ านวน 1,632 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการของโครงการ
กระดาษบรรจภุณัฑ ์เมืองสรุาบายา ซึ่งด าเนินการโดย Fajar ประเทศอินโดนีเซีย 

- ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 111,553 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,712 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 2% เมื่อเทียบกับเดือน
ธันวาคม 2563 สาเหตหุลกัมาจากก าไรส าหรบังวดที่ 2,135 ลา้นบาท 
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โครงสร้ำงทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 SCGP มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 0.6 เท่า ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนที่ 1.4 เท่า โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA เท่ากบั 0.8 เท่า เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่ 3.5 เท่า หลงัจากการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์ และมีอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ที่ 0.4 เท่า เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่ 1.0 เท่า 

 
ตำรำงที ่4 - รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของ SCGP 

 

 

 

 

 

หนว่ย : ลา้นบาท ไตรมำส 1 ธันวำคม เปล่ียนแปลง
2564 2563 ล้านบาท %

สินทรัพยร์วม 183,192        172,429        10,763         6%
สินทรพัยห์มนุเวยีน 66,855            62,919            3,936              6%

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 16,030            31,256            (15,226)          -49%
เงินลงทนุระยะสัน้ 15,141            1,630              13,511            829%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 19,533            16,334            3,199              20%
สินคา้คงเหลือ 15,493            12,760            2,733              21%

เงินลงทนุระยะยาว 848                 829                 19                   2%
ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 88,505            87,271            1,234              1%
คา่ความนิยม 21,349            18,624            2,725              15%

หนี้สินรวม 71,639         62,588         9,051           14%
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 14,151            10,365            3,786              37%
เงินกูย้ืมรวม 46,560            44,928            1,632              4%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 111,553        109,841        1,712           2%
ส่วนของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 89,846            88,738            1,108              1%
ส่วนไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 21,707            21,103            604                 3%
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ตำรำงที ่5 - ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของ SCGP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ย : ลา้นบาท ไตรมำส 1 ปี
2564 2563

เงินกู้ยืมระยะสั้น 16,581            15,080            
ตา่งประเทศ 7,519                 5,769                 
บาท 9,062                 9,311                 
% ของเงินกูย้ืมรวม 36% 34%

เงินกู้ยืมระยะยำว 29,979            29,848            
ตา่งประเทศ 8,928                 8,630                 
บาท 21,051               21,218               
% ของเงินกูย้ืมรวม 64% 66%

ต้นทุนทางการเงินเฉล่ีย (%) 2.3% 2.8%

เงินกู้ยืมรวม 46,560            44,928            

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 31,171            32,886            
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 16,030               31,256               
เงินลงทนุระยะสัน้ 15,141               1,630                 

หนี้สินสุทธิ 15,389            12,042            
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ตำรำงที ่6 - อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 1
2564 2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 22% 24%
อตัรา EBITDA margin (%) 19% 15%
อตัราก าไรสทุธิ (%) 8% 7%
Core EBITDA margin (%) 20% 21%
Core Profit margin (%) 8% 9%
อตัราผลตอบแทนสินทรพัย ์(%) 5% 5%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 10% 13%
อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่เงินลงทนุ (%) 8% 8%

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.3 0.7
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เทา่) 1.0 0.4

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 5.9 6.8
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) 9.2 11.1
วงจรเงินสด (วนั) 89 83
อตัราส่วนหมนุเวยีนของสินทรพัย ์(เทา่) 0.6 0.8
อตัราส่วนหมนุเวยีนของสินคา้คงเหลือ (เทา่) 5.4 5.8

อัตราส่วนที่แสดงถึงความเส่ียงจากการกู้ยืมเงิน
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA (เทา่) 0.8 3.5
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.1 0.8
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.6 1.4
อตัราส่วนหนีส้ินทีมี่ภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.4 1.0
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1 หมำยเหตุ : สูตรกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) = ก าไรขัน้ตน้ หารรายไดจ้ากการขาย

อัตรา EBITDA margin (%) = EBITDA หารรายไดจ้ากการขาย

อัตราก าไรสทุธิ (%) = ก าไรส  าหรบังวดสว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ใหญ่ หารรายไดจ้ากการขาย

Core EBITDA margin (%) = Core EBITDA หารรายไดจ้ากการขาย

Core Profit margin (%) = Core Profit หารรายไดจ้ากการขาย

อัตราผลตอบแทนสินทรพัย  ์ (%) = ก าไรส  าหรบังวดยอ้นหลงั 12 เดอืน หารสินทรพัยร์วม (เฉลี่ย)

อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) = ก าไรส  าหรบังวดสว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ยอ้นหลงั 12 เดอืน

หารสว่นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ (เฉลี่ย)

อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่เงินลงทนุ (%) = ก าไรจากการด าเนินงาน หกัคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้

หารผลรวมของหนีส้ินทีมี่ภาระดอกเบีย้ หกัเงินสดและสว่นของผูถื้อหุน้ (เฉลี่ย)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) = สินทรพัยห์มนุเวียนรวม หารหนีส้ินหมนุเวียนรวม

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) = ผลรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทนุระยะสัน้ ลกูหนีแ้ละตั๋วเงินรบัการคา้ หารหนีส้ินหมนุเวียนรวม

อัตราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) = รายไดจ้ากการขาย หารลกูหนีแ้ละตั๋วเงินรบัการคา้ (เฉลี่ย)

อัตราสว่นหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) = ตน้ทนุขาย หารเจา้หนีแ้ละตั๋วเงินจ่ายการคา้ (เฉลี่ย)

วงจรเงินสด (วนั) = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย บวกระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย หกัระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย

อัตราสว่นหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เทา่) = รายไดร้วม หารสินทรพัยร์วม (เฉลี่ย)

อัตราสว่นหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ (เทา่) = ตน้ทนุขาย หารสินคา้คงเหลือ (เฉลี่ย)

หนีส้ินสทุธิ = หนีส้ินทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้ หกัเงินสดและเงินสดภายใตก้ารบรหิาร

อัตราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA (เทา่) = หนีส้ินสทุธิหาร EBITDA ยอ้นหลงั 12 เดอืน

อัตราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) = หนีส้ินสทุธิ หารสว่นของผูถื้อหุน้

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) = หนีส้ินรวม หารสว่นของผูถื้อหุน้

อัตราสว่นหนีส้ินทีมี่ภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) = หนีส้ินทัง้หมดทีมี่ภาระดอกเบีย้ หารสว่นของผูถื้อหุน้
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ข้อมูลสรุปงบกระแสเงนิสด สิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2564 

 ในไตรมำสที ่1 ปี 2564 SCGP มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ านวน 1,629 ลา้นบาท 
โดยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน เท่ากับ 5,355 
ลา้นบาท ในขณะที่มีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้สทุธิ 3,543 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 17,493 ลา้นบาท จากการน าเงินสดไปลงทุนใน
ตราสารหนีร้ะยะสัน้เพิ่มขึน้ 13,063 ลา้นบาท และการลงทนุเพื่อซือ้กิจการ Go-Pak จ านวน 3,160 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  จ านวน 437 ลา้นบาท จากเงินกู ้ยืมเพิ่มขึน้สทุธิ 
690 ลา้นบาท เพื่อใชห้มนุเวียนในกิจการ 

 

ควำมคืบหน้ำโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต 

 ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 ปี 2564 SCGP มีโครงการขยายก าลังผลิตที่ด  าเนินการขายเชิงพาณิชย์แลว้ สอง
โครงการ ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย และมีโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งทัง้หมดอีกสอง 
โครงการ ในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่งโครงการทัง้สี่ดงักลา่วหากแลว้เสรจ็จะสามารถสรา้งรายไดจ้าก
การขายประมาณ 10,000 ลา้นบาท (คิดจากการด าเนินงานเต็มปี) 

ประเทศไทย จังหวัดระยอง (Visy Line#7) - โครงการขยายการผลิตบรรจุภณัฑพ์อลิเมอรแ์บบคงรูป 
โดยมีก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม 347 ล้านชิน้ต่อปี คิดเป็น 15-20% ของก าลังผลิตในแต่ละช่วงเวลา โดยเริ่ม
ด าเนินการขายเชิงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนมีนาคม 2564 และอยู่ระหว่างการก่อสรา้งคลงัสินคา้อตัโนมติั คาดว่าจะ
สามารถเริ่มด าเนินการไดใ้นภายในปี 2564 

ประเทศอินโดนีเซีย เมือง Surabaya (Fajar #2) - โครงการขยายการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ 
(containerboard) และกระดาษกล่องเคลือบขาว (duplex paper) โดยมีก าลงัการผลิตส่วนเพิ่ม 400,000 ตนัต่อปี 
คิดเป็น 29% ของก าลงัผลิตปัจจบุนั โดยใชเ้งินลงทนุประมาณ 1,735 ลา้นบาท และเริ่มด าเนินการขายเชิงพาณิชย์
แลว้เมื่อตน้เดือนเมษายน ปี 2564 

หนว่ย : ลา้นบาท ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เปล่ียนแปลง
2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,629           4,851              (3,222)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (17,493)       (2,837)             (14,656)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 437              1,806              (1,369)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (15,427)      3,820           (19,247)             

กระแสเงินสดอิสระ 211           2,340 (2,129)            
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ประเทศฟิลิปปินส ์เมือง Bulacan (UPPC #3) - โครงการขยายการผลิตกระดาษบรรจุภณัฑ ์โดยมี
ก าลงัการผลิตส่วนเพิ่ม 220,000 ตนัต่อปี คิดเป็น 88% ของก าลงัผลิตปัจจุบนั โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 5,388 
ลา้นบาท และคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการไดใ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (เลือ่นเปิดด ำเนนิกำรจำกเดมิในไตรมำส
ที ่3/2564) 

ประเทศไทย จังหวัดสมุทรสำคร (Prepack #2) - โครงการขยายการผลิตบรรจุภณัฑพ์อลิเมอรแ์บบ
อ่อนตัว โดยมีก าลงัการผลิตส่วนเพิ่ม 53 ลา้นตารางเมตรต่อปี คิดเป็น 14% ของก าลงัผลิตปัจจุบนั โดยใชเ้งิน
ลงทุนประมาณ 600 ลา้นบาท และคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการไดใ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (เลื่อนเปิด
ด ำเนนิกำรจำกเดมิในไตรมำสที ่3/2564) 

แนวโน้มในอนำคต 

ในปี 2564 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากภาวะโรคระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึน้ใน
หลายประเทศทั่วโลก ขณะที่ความตอ้งการซือ้สินคา้อุปโภคบริโภคยงัสามารถเติบโตไดดี้ การบงัคับใชม้าตรการการ
ควบคมุภาวะโรคระบาดยังคงส่งผลอย่างต่อเนื่อง เช่น การท างานที่บา้น งดการเดินทางท่องเที่ยว และการสั่งสินคา้
ออนไลน ์ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ความตอ้งการซือ้สินคา้อาจมีการอ่อนตวัลงเนื่องจากวนัหยุดเทศกาลในประเทศ
ไทย (วนัสงกรานต)์ และประเทศอินโดนีเซีย (เทศกาลฮารีรายอ) ในขณะที่ตน้ทุนพลงังาน วตัถดิุบ รวมถึงค่าระวางเรือ
ยงัคงอยู่ในระดบัสงู  

อย่างไรก็ตาม SCGP ยังด าเนินการขยายธุรกิจตามเป้าหมาย ทัง้การเติบโตจากภายใน (Organic growth) 
และการเรง่ขยายธุรกิจโดยการเติบโตจากภายนอก (Inorganic growth) โดยมุ่งเนน้การผนึกก าลงัและสรา้งการเติบโต
ร่วมกนักบัพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงยงัคงมาตรการการป้องกันโรคระบาดอย่างเขม้ขน้ พรอ้มใชก้ารบริหารงานแบบ
ยืดหยุ่น ควบคมุตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรบัทกุสถานการณแ์ละความตอ้งการของลกูคา้ 

 


