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

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน ่   ่    ช่วงครึงปี แรก และไตรมำสที 2 ของปี 2564 (สอบทำนแล้ว)  
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ข้อมูลสรุป  

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงปีแรก และไตรมำสที ่2 ของปี 2564  

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 สถานการณโ์รคระบาด COVID-19 ของประเทศในกลุม่อาเซียนยงัคงเผชิญ
กบัปัญหาการระบาดระลอกใหม่ ส่งผลใหเ้กิดความทา้ทายในการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ส่วนในสถานการณข์อง
ประเทศอ่ืนทั่วโลกนัน้ มีทัง้ประเทศที่สามารถควบคมุสถานการณไ์ดจ้นกระทั่งสามารถด าเนินกิจวตัรประจ าวนัได้
ตามปกติ ไปจนถึงประเทศที่ยงัคงเผชิญกบัการระบาดระลอกใหม่ ในขณะที่สถานการณก์ารขนสง่ทั่วโลกประสบ
ปัญหา เช่น ค่าขนสง่ทางเรือ การจดัหาวตัถดิุบที่ใชใ้นการผลิต และตน้ทนุพลงังานที่เพิ่มสงูขึน้ 

ส าหรบัอุตสาหกรรมแพคเกจจิง้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นั้น ความตอ้งการซือ้สินคา้ปรบัเพิ่ม
สงูขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีการปิดประเทศอย่างเขม้ขน้ในหลายประเทศ ในขณะที่ภาคการส่งออกของ
อาเซียนปรบัตัวดีขึน้จากการฟ้ืนตัวของภาคการบริโภคในประเทศสหรฐัอเมริกาและยุโรป แต่หากพิจารณา
เปรียบเทียบกับช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมานัน้ ความตอ้งการซือ้สินคา้ปรบัตัวลดลง เนื่องจากวันหยุดเทศกาลใน
หลายประเทศ อย่างไรก็ตามการสง่ออกยงัมีโอกาสที่สามารถท าไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 SCGP มีรายไดจ้ากการขายเท่ากับ 57,148 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 24% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายธุรกิจทั้งแบบ M&P (SOVI และ Go-Pak) และการเติบโตจาก
ภายใน ในส่วนของ EBITDA เท่ากบั 10,831 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 23% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี 
EBITDA margin ที่ 19% ส่วนก าไรส าหรบังวดเท่ากับ 4,398 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และมีอตัราก าไรสทุธิที่ 8%  

ส าหรบัในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 SCGP มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 29,895 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 38% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายธุรกิจทัง้แบบ M&P (SOVI และ Go-Pak) และการเติบโตจากภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ในสว่นของ EBITDA เท่ากบั 5,564 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี EBITDA 
margin ที่ 19% สว่นก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 2,263 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 19% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมี
อตัราก าไรสทุธิที่ 8% หากเปรียบเทียบกบัช่วงไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 10%  เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 
ในขณะที่ EBITDA เพิ่มขึน้ 6% และก าไรส าหรบังวดเพิ่มขึน้ 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่ง SCGP ยังคง
สามารถบรหิารจดัการการด าเนินงานไดดี้ท่ามกลางความทา้ทายของโรคระบาดใน ASEAN และทั่วโลก 

กำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล 

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 ในอตัรา 0.25 บาทต่อหุน้ เป็นเงินทัง้สิน้ 1,073 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในวนัที่ 25 สิงหาคม 2564 ก าหนดวนัที่ XD ในวนัที่ 9 สิงหาคม 2564 และก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรบั
เงินปันผล (Record date) วนัที่ 10 สิงหาคม 2564 
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กำรเติบโตจำกภำยใน (Organic growth) และกำรขยำยธุรกิจโดยใช้กลยุทธ ์T-Model ในอำเซียน 

SCGP ขยายธุุรกิจอย่างต่อเนื่องดว้ยประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญ รวมถึงการผนึกความร่วมมือกบั
พนัธมิตรในประเทศต่าง ๆ เพื่อกา้วสู่การเป็นผูน้  าดา้นบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรในภููมิภาคอาเซียน ส าหรบัการ
เติบโตจากภายใน SCGP ไดข้ยายก าลงัการผลิตบรรจุภัณฑอ์าหารแบบครบวงจรในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้นอกทวีปเอเชีย นอกจากนี ้การผนึกพลังทางธุรกิจระหว่าง 
SCGP กบั Go-Pak ยงัเพิ่มความเขม้แข็งในเครือข่ายจดัหาและการรว่มมือกนัในห่วงโซ่อปุทานบรรจภุณัฑอ์าหาร
ในระดบัโลกดว้ย 

กำรขยำยธุรกิจแบบเติบโตจำกภำยนอก (Inorganic growth) โดยใช้กลยุทธแ์บบเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ 
(Mergers and partnership) 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 SCGP ประกาศการลงทนุตามกลยทุธ ์จ านวน 2 โครงการ ดงันี ้

1. SCGP ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 75% ในกลุ่มบริษัท Intan Group ในช่วงเดือน

พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในผูน้  าของการผลิตบรรจุภณัฑก์ล่องลกูฟูกในอินโดนีเซีย โดยมี

ฐานการผลิตในพื ้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 แห่ง และมีลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องด่ืม และ

ผลิตภณัฑอ์ปุโภคบริโภค ทัง้ที่เป็นบรรษัทขา้มชาติและเจา้ของกิจการภายในประเทศ การลงทุนครัง้นี ้

ถือเป็นการขยายธุรกิจบรรจภุณัฑก์ระดาษของ SCGP ในอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที่เพิ่มขึน้ และเนน้ย า้ความมุ่งมั่นของ SCGP ในการขยายธุรกิจใน

ประเทศอินโดนีเซียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกรง่ 

2. SCGP ไดล้งนามในสญัญาเพื่อเขา้ถือหุน้ในสดัส่วน 85% ใน Deltalab S.L. (หรือ “Deltalab”) ในช่วงเดือน

มิถนุายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งบรษิัทเป็นที่รูจ้กัในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการผลิตและจดัจ าหน่ายวสัดอุุปกรณ์

ทางการแพทยค์ณุภาพสงูในยุโรป โดยมีผลิตภณัฑก์ว่า 15,000 หน่วยและปรมิาณการผลิต 250 ลา้นชิน้ต่อปี 

การลงทุนในครั้งนีส้อดคล้องกับเมกะเทรนด์ในการดูแลรักษาสุขภาพและแนวโน้มการเข้าสู่สังคม

ผูส้งูอายุซึ่งส่งผลใหค้วามตอ้งการในการตรวจรวมถึงวินิจฉัยโรคสงูขึน้ทั่วโลก และถือไดว้่าเป็นการกา้วเขา้สู่

ตลาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ SCGP ซึ่งจะช่วยยกระดับฐานลูกคา้และผลิตภัณฑข์องบริษัท 

รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถการใหบ้ริการสู่ระดบัโลก ตลอดจนการต่อยอดโอกาสในการบูรณาการ

องคค์วามรูใ้นการผลิตกลุม่สินคา้ที่เก่ียวขอ้ง 
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ตำรำงที ่1 - งบกำรเงนิรวมของ SCGP 

 

 

กำรวิเครำะห ์Core profit และ Core EBITDA 

 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 Core profit ของ SCGP เท่ากบั 2,287 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 57% เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยมี Core EBITDA เท่ากบั 5,593 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 37% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ตามตารางรายการปรบัปรุงนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติที่มีผลกระทบต่อก าไรส าหรบังวด และ EBITDA 
ที่ส  าคญัคือ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู ้ตราสารอนุพนัธ ์และเงินลงทุน และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการท าธุรกรรมควบรวมกิจการของ Deltalab - ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายวสัดอุปุกรณท์างการแพทยใ์นประเทศสเปน  

 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ม.ค-มิ.ย. ม.ค-มิ.ย.
2564 2563 % y-o-y % q-o-q 2564 2563 % y-o-y

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม

รายได้จากการขาย 29,895     21,636     38% 10% 57,148     45,903     24%
      สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 25,051      18,297      37% 9% 48,018      38,434      25%
      สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 4,844        3,339        45% 13% 9,130        7,469        22%
ต้นทุนขาย 23,748     17,028     39% 12% 44,952     35,554     26%
ก าไรขัน้ต้น 6,147       4,608       33% 2% 12,196     10,349     18%
      อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 21% 21% 21% 23%
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,922       2,603       12% -2% 5,892       5,103       15%
EBITDA 5,564       5,083       9% 6% 10,831     8,791       23%
       อัตรา EBITDA margin (%) 19% 23% 19% 19%
ก าไรส าหรับงวด 2,263       1,904       19% 6% 4,398       3,636       21%
       อัตราก าไรสุทธิ (%) 8% 9% 8% 8%
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.53        0.61        1.02        1.16        

ผลการด าเนินงานหลัก

 Core EBITDA 5,593       4,075       37% 2% 11,064     9,089       22%
 Core Profit 2,287       1,461       57% 1% 4,550       3,560       28%

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

(ไมร่วมเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม และรวมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม)
ในชว่งครึ่งปีแรกของปี 2564 และ 2563 มีเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม เทา่กับ 6 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั

ก าไรส  าหรบังวด หมายถึง ก าไรส  าหรบังวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่
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ตำรำงที ่2 - รำยกำรปรับปรุงทีน่อกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนทีม่ีผลกระทบต่อ Core profit และ Core EBITDA 

หมายเหต ุ1หลงัหกัภาษีและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 2 ก่อนภาษีและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 

ผลกำรด ำเนินงำนแบ่งตำมสำยธุรกิจหลัก  

สำยธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร (Integrated packaging chain : IPC) 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร เท่ากับ  
48,156 ลา้นบาท (ก่อนตดัรายการบญัชีระหว่างสว่นงาน) เพิ่มขึน้ 25% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก
ความตอ้งการซือ้สินคา้ที่เพิ่มขึน้ในกลุ่มสินคา้เพื่อการอปุโภคบริโภคในช่วงการผ่อนคลายมาตรการการปิดพืน้ที่ 
การส่งออกที่เพิ่มขึน้ไปยังประเทศสหรฐัอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะอาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง และผลไม ้
รวมถึงการควบรวมกิจการกับผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษ SOVI และมี EBITDA ที่ 9,001 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
10% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที่ 19% ก าไรส าหรบังวดอยู่ที่ 3,939 ลา้นบาท 
ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซียจ านวน 267 ลา้นบาท ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 จะท าใหก้ าไรส าหรับงวด
ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 เพิ่มขึน้ 7%  

ในไตรมำสที่ 2 ปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร เท่ากับ 25,119 
ลา้นบาท (ก่อนตดัรายการบญัชีระหว่างสว่นงาน) เพิ่มขึน้ 37% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุ
ตามที่อธิบายขา้งตน้ EBITDA เท่ากับ 4,357 ลา้นบาท ลดลง 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
ผลกระทบของตน้ทุนการผลิตที่สงูขึน้ทั่วทัง้อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม SCGP มีกลยุทธก์ารบริหารตน้ทุนโดยมี
การบริหารจัดการแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่หลากหลาย ส่งผลให้ EBITDA margin เท่ากับ 17% (หากไม่รวม
ผลกระทบของก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกูย้ืม EBITDA margin ในไตรมาสที่ 2/2564 และไตรมาส
ที่ 2/2563 เท่ากับ 17% และ 21% ตามล าดับ) ส่วนก าไรส าหรบังวดเท่ากับ 1,811 ลา้นบาท ลดลง 16% เมื่อ

หนว่ย : ลา้นบาท Core profit 
1

Core EBITDA 
2

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

2564 2563 2564 2563

2,287       1,461       5,593       4,075       

รายการปรับปรุง
1) ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู ้ตราสารอนพุันธ์ และเงินลงทนุ 111           482           116           1,118        

 2) การปรบัโครงสรา้งของบรษัิท -              (110)          -              (110)          
3) การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑแ์ละกฎหมาย -              71             -              -              
4) ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมควบรวมกิจการ (137)          -              (145)          -              
5) การดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ละอ่ืน ๆ 2               -              -              -              

รวม (24)         443         (29)         1,008      
ก าไรส าหรับงวด และ EBITDA 2,263       1,904       5,564       5,083       
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เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน หากไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในประเทศ
อินโดนีเซียจ านวน 71 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 2/2563 ก าไรส าหรบังวดในไตรมาสที่ 2/2564 ลดลง 14% 

รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร เพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จาก
โครงการขยายก าลงัผลิตกระดาษบรรจุภณัฑ์ (สรุาบายา ประเทศอินโดนีเซีย) ที่ด  าเนินการขายเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และบรรจภุณัฑใ์นกลุม่พอลิเมอรท์ี่สง่ออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิาและยุโรป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของราคาในภมูิภาค ขณะที่ EBITDA ลดลง 6% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน  และก าไรส าหรบังวด
ลดลง 15% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากตน้ทนุการผลิตที่ปรบัตวัสงูขึน้ 

สำยธุรกิจเย่ือและกระดำษ (Fibrous chain : FC) 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ เท่ากบั 10,080 ลา้นบาท 
(ก่อนตดัรายการบญัชีระหว่างสว่นงาน) เพิ่มขึน้ 22% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจาก
ประโยชน์ของการผนึกพลังกับบริษัท Go-Pak และความต้องการเยื่อกระดาษที่เพิ่มขึน้ เพื่อใช้ในการผลิต
กระดาษช าระและเครื่องนุ่งห่ม หลงัจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในบางภูมิภาค ในขณะที่ผูผ้ลิตบางรายประสบ
ปัญหาดา้นการขนสง่ทางเรือ และมี EBITDA เท่ากบั 1,766 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 188% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที่ 18% และก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 587 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 389% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมำสที่ 2 ปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ เท่ากับ 5,367 ลา้นบาท 
(ก่อนตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน) เพิ่มขึน้ 43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA ที่ 
1,155 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 645% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที่ 22% ก าไรส าหรบังวด
อยู่ที่ 519 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 331% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการปรบัเปลี่ยนกลยุทธส์ูธุ่รกิจบรรจุภัณฑ์
อาหาร และความตอ้งการเยื่อกระดาษที่เพิ่มขึน้เพื่อใชใ้นการผลิตกระดาษช าระและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงรายได้
จากการขายของกลุม่กระดาษพิมพเ์ขียนปรบัเพิ่มขึน้จากจุดต ่าสดุในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 

รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ เพิ่มขึน้ 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากความ
ตอ้งการซือ้สินคา้ในกลุ่มบรรจุภัณฑอ์าหาร และราคาเยื่อกระดาษที่ปรบัตัวในระดับสูง  โดยมี EBITDA เพิ่มขึน้ 
89% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  และก าไรส าหรบังวดเพิ่มขึน้ 663% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการบริหาร
จดัการตน้ทนุและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า 

ส าหรบัรายไดจ้ากการขายจากธุรกิจบรรจุภณัฑอ์าหารในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เท่ากบั 1,016 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 231% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 37% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์การปรบัเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เพื่อเร่งขยายสดัส่วนธุรกิจบรรจุภณัฑอ์าหาร ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขาย
ของธุรกิจบรรจภุณัฑอ์าหารเพิ่มขึน้จาก 9% เป็น 21% ของรายไดจ้ากการขายในสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 
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ตำรำงที ่3 - ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของ SCGP 

   

 

 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท
ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

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

งบการเงินรวม SCGP 29,895        21,636        38% 10% 57,148        45,903        24%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 25,119         18,346         37% 9% 48,156         38,570         25%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 5,367            3,741            43% 14% 10,080         8,281            22%
ตดัรายการบญัชี (591)              (451)              -31% -19% (1,088)          (948)              -15%

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
EBITDA 2564 2563 % y-o-y % q-o-q 2564 2563 % y-o-y

งบการเงินรวม SCGP 5,564         5,083         9% 6% 10,831        8,791         23%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 4,357            4,967            -12% -6% 9,001            8,196            10%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 1,155            155               645% 89% 1,766            614               188%
ส่วนงานอ่ืน 2,330            1,073            117% 38% 4,014            2,841            41%
ตดัรายการบญัชี (2,278)          (1,112)          -105% -36% (3,950)          (2,860)          -38%

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
EBITDA Margins (%) 2564 2563 2564 2563

งบการเงินรวม SCGP 19% 23% 19% 19%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 17% 27% 19% 21%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 22% 4% 18% 7%

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 2564 2563 % y-o-y % q-o-q 2564 2563 % y-o-y

งบการเงินรวม SCGP 2,263         1,904         19% 6% 4,398         3,636         21%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 1,811            2,166            -16% -15% 3,939            3,965            -1%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 519               (225)              331% 663% 587               (203)              389%
ส่วนงานอ่ืน 2,157            858               151% 40% 3,698            2,321            59%
ตดัรายการบญัชี (2,224)          (895)              -148% -39% (3,826)          (2,447)          -56%

หมายเหต ุ: EBITDA                               หมายถึง ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย
(ไมร่วมเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม และรวมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม)

EBITDA Margins                   หมายถึง EBITDA หารรายไดจ้ากการขาย
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด หมายถึง ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่
งบการเงินรวม SCGP แสดงผลการด าเนินงานหลงัตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน
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ต้นทุนขำย 

 ในงวดคร่ึงปีแรกของปี 2564 SCGP มีตน้ทุนขายอยู่ที่ 44,952 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 26% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้สดัสว่นของตน้ทนุขายต่อรายไดจ้ากการขาย
เท่ากบั 79% เทียบกบั 77% ในงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยค่าระวางเรือที่อยู่ในระดบัสงูยงัคงส่งผลกระทบ
ต่อราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม SCGP มีความสามารถในการบริหารจัดการและจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่ง
ตัง้แต่ศูนูยจ์ดัการวสัดุรุีไซเคิลของบรษิัท รบัซือ้จากในประเทศ และน าเขา้จากพนัธมิตรในหลากหลายประเทศ  
ตำรำงที ่4 - ต้นทุนขำยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ 

ข้อมูลสรุปงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2564 

- สินทรพัยร์วมเท่ากบั 187,061 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14,632 ลา้นบาท หรือ 8% จากเดือนธันวาคม 2563 โดยการ
เพิ่มขึน้ดงักล่าวมีผลมาจากการรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยและค่าความนิยม จ านวน 7,276 ลา้นบาท 
การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเท่ากบั 4,940 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของสินคา้คงคลงั
เท่ากับ 5,309 ลา้นบาท โดยทั้งสองส่วนเป็นผลจากการเติบโตของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดท่ีลดลงสว่นใหญ่เกิดจากน าเงินสดไปลงทุนในเงินลงทนุระยะสัน้ 

- หนีส้ินรวมเท่ากับ 71,668 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9,080 ลา้นบาท หรือ 15% จากเดือนธันวาคม 2563 จากการ
เพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น จ านวน 2,825 ลา้นบาท ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดิบที่ใชใ้นการ
ผลิต การเพิ่มขึน้สทุธิของเงินกูย้ืมจากธนาคาร จ านวน 2,832 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ
ในต่างประเทศ และการรวมผลประกอบการของ Go-Pak จ านวน 1,255 ลา้นบาท 

- ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 115,393 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5,552 ลา้นบาท หรือ 5% จากเดือนธันวาคม 2563 
สาเหตหุลกัมาจากก าไรส าหรบังวดสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ที่ 4,398 ลา้นบาท  

โครงสร้ำงทำงกำรเงนิ 
ในไตรมำสที่ 2 ปี 2564 SCGP มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 0.6 เท่า ลดลงจาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่ 1.2 เท่า โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA เท่ากบั 0.9 เท่า เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่ 3.1 เท่า หลงัจากการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย ์และมีอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ
สว่นของผูถื้อหุน้ที่ 0.4 เท่า เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่ 0.9 เท่า 

 หน่วย : ลา้นบาท ไตรมาส 2 % y-o-y % q-o-q ม.ค-มิ.ย. % y-o-y
2564 2564

 สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร    20,158 85% 6,196 44% 2,284  13%    38,032 85% 9,040  31%

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ       4,266 18% 678    19% 342      9%       8,190 18% 544     7%

 ตดัรายการบญัชี        (676) -3% (154)   30% (82)       14%     (1,270) -3% (186)    17%

 งบการเงินรวม SCGP 23,748  100% 6,720 39% 2,544  12% 44,952  100% 9,398 26%
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ตำรำงที ่5 - รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของ SCGP 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ตำรำงที ่6 - ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของ SCGP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ย : ลา้นบาท มิถุนำยน ธันวำคม เปล่ียนแปลง
2564 2563 ล้านบาท %

สินทรัพยร์วม 187,061        172,429        14,632         8%

สินทรพัยห์มนุเวยีน 69,829            62,919            6,910              11%

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 14,408            31,256            (16,848)          -54%
เงินลงทนุระยะสัน้ 15,454            1,630              13,824            848%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 21,274            16,334            4,940              30%

สินคา้คงเหลือ 18,069            12,760            5,309              42%

เงินลงทนุระยะยาว 863                 829                 34                   4%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 89,184            87,271            1,913              2%

คา่ความนิยม 21,759            18,624            3,135              17%

หนี้สินรวม 71,668         62,588         9,080           15%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 13,190            10,365            2,825              27%

เงินกูย้ืมรวม 47,760            44,928            2,832              6%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 115,393        109,841        5,552           5%

ส่วนของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 93,149            88,738            4,411              5%

ส่วนไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 22,244            21,103            1,141              5%

หน่วย : ลา้นบาท ไตรมำส 2 ปี
2564 2563

เงินกู้ยืมระยะสั้น 24,497            15,080            
ตา่งประเทศ 9,497                 5,769                 
บาท 15,000               9,311                 
% ของเงินกูย้ืมรวม 51% 32%

เงินกู้ยืมระยะยำว 23,263            29,848            
ตา่งประเทศ 8,740                 8,630                 
บาท 14,523               21,218               
% ของเงินกูย้ืมรวม 49% 66%

ต้นทุนทางการเงินเฉล่ีย (%) 2.5% 2.8%

เงินกู้ยืมรวม 47,760            44,928            

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 29,881            32,886            
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 14,408               31,256               
เงินลงทนุในตราสารหนี้ 15,473               1,630                 

หนี้สินสุทธิ 17,879            12,042            
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ตำรำงที ่7 - อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 2
2564 2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 21% 21%
อตัรา EBITDA margin (%) 19% 23%
อตัราก าไรสทุธิ (%) 8% 9%
Core EBITDA margin (%) 19% 19%
Core Profit margin (%) 8% 7%
อตัราผลตอบแทนสินทรพัย ์(%) 5% 6%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 10% 16%
อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่เงินลงทนุ (%) 8% 8%

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.5 0.6
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เทา่) 1.1 0.3

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 6.4 6.5
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) 10.0 9.9
วงจรเงินสด (วนั) 91 90
อตัราส่วนหมนุเวยีนของสินทรพัย ์(เทา่) 0.6 0.7
อตัราส่วนหมนุเวยีนของสินคา้คงเหลือ (เทา่) 5.2 5.2

อัตราส่วนที่แสดงถึงความเส่ียงจากการกู้ยืมเงิน
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA (เทา่) 0.9 3.1
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.2 0.8
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.6 1.2
อตัราส่วนหนีส้ินทีมี่ภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.4 0.9
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1 หมำยเหตุ : สูตรกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) = ก าไรขัน้ตน้ หารรายไดจ้ากการขาย

อัตรา EBITDA margin (%) = EBITDA หารรายไดจ้ากการขาย

อัตราก าไรสทุธิ (%) = ก าไรส  าหรบังวดสว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 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 ่30 มิถุนำยน 2564 

 ในงวดคร่ึงปีแรกของปี 2564 SCGP มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ านวน 3,352 
ลา้นบาท โดยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน เท่ากบั 
10,947 ลา้นบาท ในขณะที่มีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้สทุธิ 6,580 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 19,130 ลา้นบาท จากการน าเงินสดไปลงทุนใน
ตราสารหนีร้ะยะสัน้เพิ่มขึน้ 13,389 ลา้นบาท และลงทนุเพื่อซือ้กิจการ Go-Pak และ SOVI จ านวน 3,441 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จ านวน 1,467 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผล
จ านวน 2,287 ลา้นบาท โดยมีเงินกูย้ืมเพิ่มขึน้สทุธิ 1,377 ลา้นบาท  

ตำรำงที่ 8 : รำยกำรส ำคัญในงบกระแสเงินสด 

 

ควำมคืบหน้ำโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต 

 ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 ปี 2564 SCGP มีโครงการขยายก าลังผลิตที่ด  าเนินการขายเชิงพาณิชย์แลว้ สอง
โครงการ ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย และมีโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งทัง้หมดอีกสาม 
โครงการ ในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่งโครงการทัง้หา้ดงักล่าวหากแลว้เสร็จจะสามารถสรา้งรายได้
จากการขายประมาณ 11,000 ลา้นบาท (คิดจากการด าเนินงานเต็มปี) 

1. ประเทศไทย กำรขยำยก ำลังกำรผลิตเพ่ิมขึ้น 1,838 ล้ำนชิ้นต่อปี คิดเป็น 25% ของก ำลัง
ผลิตปัจจุบัน เพ่ือรองรับควำมต้องกำรบรรจุภัณฑอ์ำหำรที่เพ่ิมขึน้จำกประเทศนอกอำเซียน 
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

1.1 ขยายก าลังการผลิตของบรรจุภัณฑ์อาหารจากกระดาษเพิ่มขึน้ 1,615 ล้านชิน้ต่อปี ที่
โรงงานบา้นโป่งประเทศไทย และที่โรงงาน Binh Duong ประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะเริ่ม
ด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 

หน่วย : ลา้นบาท ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. เปล่ียนแปลง
2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,352            8,864            (5,512)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (19,130)         (3,870)           (15,260)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,467)           (2,905)           1,438            

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (17,245)       2,089          (19,334)       

กระแสเงนิสดอิสระ 456            4,648          (4,192)         
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1.2 ขยายก าลงัการผลิตบรรจภุณัฑอ์าหารจากเยื่อธรรมชาติเพิ่มขึน้ 223 ลา้นชิน้ต่อปี ที่โรงงาน
วงัศาลา ประเทศไทย โดยคาดว่าจะเริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

2. ประเทศไทย จังหวัดสมุทรสำคร (Prepack #2) - โครงการขยายการผลิตบรรจุภัณฑพ์อลิเมอร์
แบบอ่อนตัว โดยมีก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม 53 ลา้นตารางเมตรต่อปี คิดเป็น 15% ของก าลังผลิต
ปัจจบุนั โดยใชเ้งินลงทนุประมาณ 600 ลา้นบาท และคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการไดใ้นไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2564  

3. ประเทศฟิลิปปินส ์เมือง Bulacan (UPPC #3) - โครงการขยายการผลิตกระดาษบรรจุภณัฑ ์โดย
มีก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม 220,000 ตันต่อปี คิดเป็น 90% ของก าลังผลิตปัจจุบัน โดยใชเ้งินลงทุน
ประมาณ 5,388 ลา้นบาท และคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการไดใ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 

4. ประเทศอินโดนีเซีย เมือง Surabaya (Fajar #2) - โครงการขยายการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ ์
(containerboard) และกระดาษกล่องเคลือบขาว (duplex paper) โดยมีก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม 
400,000 ตนัต่อปี คิดเป็น 30% ของก าลงัผลิตปัจจุบนั โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 1,735 ลา้นบาท ซึ่ง
เริ่มด าเนินการขายเชิงพาณิชยแ์ลว้เมื่อตน้เดือนเมษายน ปี 2564 

5. ประเทศไทย จังหวัดระยอง (Visy Line#7) - โครงการขยายการผลิตบรรจภุณัฑพ์อลิเมอรแ์บบคงรูป 
โดยมีก าลงัการผลิตส่วนเพิ่ม 347 ลา้นชิน้ต่อปี คิดเป็น 15-20% ของก าลงัผลิตในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเริ่ม
ด าเนินการขายเชิงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนมีนาคม 2564 และอยู่ระหว่างการก่อสรา้งคลงัสินคา้อตัโนมัติ
คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2564 

แนวโน้มในอนำคต 

ในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2564 คาดว่าสถานการณข์องโรคระบาด COVID-19 ยังคงเกิดขึน้ในหลายภูมิภาค 
ส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในบางประเทศ ทั้งนี ้อุตสาหกรรมแพคเกจจิง้ยังคงถือได้ว่าเป็น
อตุสาหกรรมที่ส  าคญัต่อภาคการบริโภคของประชาชนในอาเซียน นอกจากนัน้ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในทวีปอเมริกา
เหนือและยุโรปจะท าใหภ้าพรวมการสง่ออกยงัสามารถปรบัตวัเพิ่มขึน้ได ้ในขณะที่ค่าระวางเรือ รวมถึงตน้ทนุพลงังาน
และตน้ทนุดา้นวตัถุดิบยงัคงอยู่ในระดบัสงู  

อย่างไรก็ตาม SCGP ไดด้ าเนินการขยายธุรกิจตามเป้าหมาย ทัง้การเติบโตจากภายใน (Organic growth) 
และการเร่งขยายธุรกิจโดยการเติบโตจากภายนอก (Inorganic growth) โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลิตภณัฑท์ี่มีนวตักรรมใหม่ ๆ  รวมถึงการค านึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมุ่งเนน้ในการสรา้ง
ประโยชนจ์ากการผนึกพลงักบัพนัธมิตรทางธุรกิจและขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ในสภาวะที่มีความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจภายใตส้ถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 บริษัทมีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ภายใต ้new normal อย่างต่อเนื่อง 
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ทัง้นี ้SCGP ยงัมุ่งเนน้การช่วยเหลือและดแูลสงัคมในอาเซียน โดยบรษิัทไดม้ีการส่งต่อ “เตียงสนามกระดาษ 
SCGP” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในการแกปั้ญหาการขาดแคลนเตียงรกัษาคนไข ้และส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัท
และภาคเอกชนร่วมกนับริจาคกระดาษที่ไม่ใชแ้ลว้น ามารีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษอีกดว้ย  




