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

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนช่วงเก้ำเดอืนและไตรมำสที ่3 ของปี 2564 (สอบทำนแล้ว) 
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ข้อมูลสรุป  

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงเก้ำเดอืนและไตรมำสที ่3 ของปี 2564  

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึน้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน ท าใหร้ฐับาลของแตล่ะประเทศตอ้งใชม้าตรการในการควบคมุโรคระบาดอย่างเขม้งวด เช่น การจ ากัด
การเดินทาง ปิดสถานท่ีท่ีประชาชนมารวมตวักนัเป็นจ านวนมาก (หา้งสรรพสินคา้ หอ้งประชมุ งานแสดงสินคา้ 
โรงเรียน) รวมถึงการก าหนดนโยบายใหพ้นกังานท างานท่ีบา้น และมาตรการจ ากดัการปฏิบตัิงานในโรงงานและ
มาตรการ Bubble and seal ซึ่งส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักงัน (Supply chain disruption) ท าให้
ภาพรวมการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในปี 2564 ชะลอตวัลง ในขณะท่ีสถานการณต์ูค้อนเทนเนอร์ทั่วโลกยังคงมี
แนวโน้มขาดแคลน ท าให้อัตราค่าระวางเรืออยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อตน้ทุนวัตถุดิบ รวมถึงตน้ทุน
พลงังานท่ีมีแนวโนม้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

ในช่วงเกา้เดือนของปี 2564 SCGP มีรายไดจ้ากการขายเท่ากับ 89,078 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 29% เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แมว้่าจะเกิดภาวะโรคระบาดระลอกใหม่ แต่ความตอ้งการซือ้ในกลุ่มสินคา้
อุปโภคบริโภค อาหารเครื่องด่ืม และผลิตภัณฑร์กัษาความสะอาดยังสามารถเติบโตได ้ประกอบกับการขยาย
ธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองทัง้ในรูปแบบ Organic Expansion และ Merger and Partnership (M&P) ทัง้นีก้ารท่ีบริษัทมี
ฐานการผลิตในหลายประเทศ และผลิตสินคา้เพ่ือตอบสนองลกูคา้ในหลายอตุสาหกรรม ท าใหส้ามารถกระจาย
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกไดดี้ ในส่วนของ EBITDA ในช่วงเดียวกันมีมูลค่า
เทา่กบั 15,741 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 24% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมี EBITDA margin ท่ี 18% จากการบรหิารจดัการ
ตน้ทนุเชิงรุกในภาวะท่ีตอ้งเผชิญกบัตน้ทนุท่ีอยู่ในระดบัสงู และการพฒันาการด าเนินงานขององคก์รเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั สว่นก าไรส าหรบังวดเทา่กบั 6,179 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 24% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน และมีอตัราก าไรสทุธิท่ี 7%  

ส าหรบัในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 SCGP มีรายไดจ้ากการขายเท่ากับ 31,930 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 37% เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 7% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน จากการขยายธุรกิจแบบ M&P (SOVI, Go-Pak, 
Duy Tan และ Intan Group) และการผ่อนคลายมาตรการควบคมุโรคระบาดในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลใหอ้ปุสงค์
ของผูบ้ริโภคในประเทศกลบัมาขยายตวัไดดี้ โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้เพ่ือการอปุโภคบริโภค และสินคา้อิเล็คทรอนิกส ์ใน
ส่วนของ EBITDA ในช่วงเวลาเดียวกันมีมูลค่าเท่ากับ 4,910 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 27% เม่ือเทียบกับปีก่อน และลดลง 
12% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมี EBITDA margin ท่ี 15% ส่วนก าไรส าหรบังวดเท่ากับ 1,781 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
33% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 21% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีอัตราก าไรสุทธิท่ี 6% 
สาเหตหุลกัท่ีท าให ้EBITDA และก าไรส าหรบังวดลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนนัน้มาจากตน้ทุนค่าระวางเรือและ
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ตน้ทนุวตัถดุิบท่ีอยู่ในระดบัสงู ทัง้นี ้บริษัทมีการกระจายความเส่ียงโดยการจดัหาวตัถดุิบจากหลายแหล่งทั่วโลก เช่น 
สหรฐัอเมรกิา ยโุรป ญ่ีปุ่ น และโอเชียเนีย รวมถึงเพิ่มเครือข่ายจดุรบักระดาษรีไซเคิลภายในประเทศ  

SCGP ขยายธุุรกิจอย่างตอ่เน่ืองดว้ยประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญ รวมถึงการผนึกความรว่มมือกบั
พนัธมิตรในประเทศตา่ง ๆ เพ่ือกา้วสูก่ารเป็นผูน้  าดา้นบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรในภูมูิภาคอาเซียน  

กำรเตบิโตโดย Organic growth และกำรเสริมควำมแข็งแกร่งของ T-Model ในอำเซียน 

ส าหรบัการเติบโตจากการขยายก าลงัการผลิต ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 นัน้ SCGP ไดป้ระกาศการ
ลงทุนสรา้งฐานการผลิตใหม่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม โดยมีมูลค่าการลงทุน 8,133 พันลา้นดอง 
(ประมาณ 11,793 ล้านบาท) รวมค่าท่ีดิน ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงสร้างพื ้นฐาน ( Infrastructure) ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ และเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑด์ว้ยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั เช่น 
กระดาษ Lightweight เพ่ือรองรบัการเพิ่มก าลงัการผลิตอีกประมาณ 370,000 ตนัตอ่ปี หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ 70% 
จากก าลงัการผลิตเดิมท่ีมีฐานการผลิตอยู่ทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะพรอ้มด าเนินการผลิต
ไดใ้นช่วงตน้ปี 2567 การลงทุนในครัง้นีจ้ะเป็นพืน้ฐานในการขยายธุรกิจและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัต่อไปใน
อนาคต 

กำรขยำยธุรกิจแบบเติบโตโดย Inorganic growth จำกกลยุทธ ์แบบเป็นพันธมิตรทำงธุรก ิจ 
(Mergers and partnership) 

ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 นัน้ SCGP ไดเ้ขา้ลงทนุในกลุ่มบริษัท Intan Group ส  าเร็จเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งมี
สดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 75 แบ่งการช าระค่าหุน้ออกเป็นสองงวด จ านวนเงินรวมไม่เกิน 859 พนัลา้นรูเปียห ์
(ประมาณ 2,088 ลา้นบาท) และไดช้  าระเงินงวดแรกแลว้ 822 พนัลา้นรูเปียห ์(ประมาณ 1,997 ลา้นบาท) และ
จะช าระงวดท่ี 2 โดยพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่มส าหรับงวดปีบัญชี 2565 และ 2566 ทั้งนี ้Intan 
Group เป็นหนึ่งในผู้น  าของการผลิตบรรจุภัณฑก์ล่องลูกฟูกในอินโดนีเซีย และมีลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหาร 
เครื่องด่ืม และผลิตภณัฑอ์ปุโภคบริโภค ทัง้ท่ีเป็นบรรษัทขา้มชาติและเจา้ของกิจการภายในประเทศ การลงทนุ
ครัง้นีถื้อเป็นการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑก์ระดาษของ SCGP ในอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าท่ีหลากหลาย และเน้นย า้ความมุ่งมั่นของ SCGP ในการขยายธุรกิจใน
ประเทศอินโดนีเซียท่ีมีการเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกรง่ 

นอกจากนัน้ SCGP ไดป้ระกาศการเขา้ลงทุนใน Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation (หรือ
“Duy Tan”) ส าเร็จเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ 70 โดยแบ่งการช าระค่าหุน้ออกเป็นงวดแรก
จ านวน 3,630 พันล้านดอง (ประมาณ 5,170 ล้านบาท) และจะช าระค่าหุ้นงวดท่ี 2 โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการสว่นเพิ่มของ Duy Tan ส าหรบังวดปีบญัชี 2563 และ 2564 ซึ่งเม่ือรวมกบัเงินท่ีช  าระในงวดแรกแลว้ 
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จะเป็นเงินไม่เกิน 6,400 พันลา้นดอง (ประมาณ 9,120 ลา้นบาท) โดย Duy Tan เป็นผูผ้ลิตสินคา้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging) ชัน้น าในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีลกูคา้เป็นบรรษัทขา้มชาติและเจา้ของ
สินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตสูงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี ้Duy Tan ยงัผลิตสินคา้ในกลุ่ม
เครื่องใชใ้นบา้น เช่น อปุกรณแ์ละภาชนะบรรจอุาหาร การลงทนุดงักล่าวยงัช่วยเพิ่มฐานลูกคา้ ในขณะเดียวกัน
ยงัช่วยผนกึก าลงัทางธุรกิจผ่านการขายสินคา้เสริมท่ีเก่ียวขอ้ง การแลกเปล่ียนจดุแข็งในการด าเนินงาน และการ
ใชท้รพัยากรรว่มกนัระหวา่งการด าเนินงาน 

ตำรำงที ่1 - งบกำรเงนิรวมของ SCGP 

กำรวิเครำะห ์Core profit และ Core EBITDA 

 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 Core profit ของ SCGP เท่ากับ 1,536 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และลดลง 33% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมี Core EBITDA เท่ากับ 4,678 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 13% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 16% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน ตามตารางรายการ
ปรบัปรุงนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติท่ีมีผลกระทบต่อก าไรส าหรบังวด โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั

หน่วย : ลา้นบาท ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ม.ค-ก.ย. ม.ค-ก.ย.
2564 2563 % y-o-y % q-o-q 2564 2563 % y-o-y

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม

รายได้จากการขาย 31,930     23,287     37% 7% 89,078     69,190     29%
      สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 27,206      20,135      35% 9% 75,224      58,569      28%
      สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 4,724        3,152        50% -2% 13,854      10,621      30%
ต้นทุนขาย 26,417     18,701     41% 11% 71,369     54,255     32%
ก าไรขัน้ต้น 5,513       4,586       20% -10% 17,709     14,935     19%
      อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 17% 20% 20% 22%
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,371       2,419       39% 15% 9,263       7,522       23%
EBITDA 4,910       3,874       27% -12% 15,741     12,665     24%
       อัตรา EBITDA margin (%) 15% 17% 18% 18%
ก าไรส าหรับงวด 1,781       1,335       33% -21% 6,179       4,971       24%
       อัตราก าไรสุทธิ (%) 6% 6% 7% 7%
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.41        0.43        1.44        1.59        

ผลการด าเนินงานหลัก

 Core EBITDA 4,678       4,133       13% -16% 15,742     13,222     19%
 Core Profit 1,536       1,448       6% -33% 6,086       5,008       22%

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

(ไมร่วมเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม และรวมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม)
ในงวดเกา้เดือนของปี 2564 และ 2563 มีเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม เทา่กับ 14 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท ตามล าดบั

ก าไรส  าหรบังวด หมายถึง ก าไรส  าหรบังวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่
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จากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับการควบรวมกิจการ จ านวน 280 ล้านบาท และ
คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมควบรวมกิจการโดยสว่นใหญ่มาจาก Deltalab บรษิัทผูเ้ช่ียวชาญดา้นวสัดุ
อปุกรณท์างการแพทยใ์นประเทศสเปน 

ตำรำงที ่2 - รำยกำรปรับปรุงทีน่อกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนทีม่ีผลกระทบต่อ Core profit และ Core EBITDA 

หมายเหต ุ1หลงัหกัภาษีและสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 2 ก่อนภาษีและสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 

ผลกำรด ำเนินงำนแบ่งตำมสำยธุรกิจหลัก  

สำยธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร1 (Integrated packaging chain : IPC) 

ในช่วงเก้ำเดือนของปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร เท่ากับ 
75,412 ลา้นบาท (ก่อนตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน) เพิ่มขึน้ 28% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากความตอ้งการซือ้สินคา้ท่ีเพิ่มขึน้ในกลุม่สินคา้เพ่ือการอปุโภคบริโภค และสินคา้เพ่ือสขุอนามยัสว่นตวั รวมถึง
การเริ่มด าเนินงานของโครงการขยายการผลิตกระดาษบรรจภุณัฑ ์(containerboard) และกระดาษกล่องเคลือบขาว 
(duplex paper) ในเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย และการรวมผลการด าเนินงานจาก M&P ใน SOVI, 
Duytan และ Intan Group ส่วน EBITDA ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ท่ี 12,421 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6% เม่ือเทียบกับ
ชว่งเดียวกนัของปีก่อน EBITDA margin ท่ี 16% ก าไรส าหรบังวดอยู่ท่ี 4,963 ลา้นบาท ลดลง 9% เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากความเขม้งวดในการควบคมุโรคระบาดของรฐับาลในประเทศไทย 
เวียดนาม และฟิลิปปินสใ์นช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 

 

 

หนว่ย : ลา้นบาท Core profit 
1

Core EBITDA 
2

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

2564 2563 2564 2563

1,536       1,448       4,678       4,133       

รายการปรับปรุง
1) ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินกู ้ตราสารอนพุันธ์ และเงินลงทนุ 280           (111)          269           (258)          

 2) การปรบัโครงสรา้งของบรษัิท -              -              -              -              
3) การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑแ์ละกฎหมาย -              -              -              -              
4) ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมควบรวมกิจการ (35)            -              (37)            -              
5) การดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ละอ่ืน ๆ -              (2)              -              (1)              

รวม 245         (113)        232         (259)        
ก าไรส าหรับงวด และ EBITDA 1,781       1,335       4,910       3,874       

หมายเหต ุ: 1 ปรบัปรุงรายการก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินลงทนุ M&P โดยน าออกจากสายธุรกิจหลกัไปยงับริษัทใหญ่ (ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2564) 
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ในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร เท่ากับ 27,256 
ลา้นบาท (ก่อนตดัรายการบญัชีระหวา่งส่วนงาน) เพิ่มขึน้ 35% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 
9% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการควบรวมกิจการกบัผูผ้ลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติกแบบคงรูป 
Duy Tan และผูผ้ลิตบรรจภุณัฑก์ล่องกระดาษ Intan Group รวมถึงความสามารถในการส่งออกกระดาษบรรจภุณัฑ์
ไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ เน่ืองจากความตอ้งการซือ้ภายในประเทศอ่อนตัวจากสถานการณโ์รคระบาด EBITDA 
เท่ากบั 3,597 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 16% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน 
และมี EBITDA margin เท่ากบั 13% ส่วนก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 1,153 ลา้นบาท ลดลง 23% เมื่อเทียบกบั
ชว่งเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 34% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน จากผลกระทบของตน้ทนุคา่ขนสง่และวตัถดุิบ
ท่ีสูงขึน้ทั่วทัง้อุตสาหกรรม รวมถึงผลกระทบจากการจ ากัดการเขา้ท างานของแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การควบคมุโรคระบาดในประเทศเวียดนามส่งผลใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลิต (Utilization rate) ของลกูคา้และ
ธุรกิจบรรจภุณัฑป์ลายน า้ (Downstream Packaging) ลดลง 

สำยธุรกิจเยือ่และกระดำษ (Fibrous chain : FC) 

ในช่วงเก้ำเดือนของปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจเย่ือและกระดาษ เท่ากบั 15,395 ลา้นบาท 
(ก่อนตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน) เพิ่มขึน้ 30% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจาก
การขยายธุรกิจบรรจุภัณฑอ์าหารทัง้ในประเทศไทย มาเลเซีย และการควบรวมกับบริษัท Go-Pak รวมถึงการ
เพิ่มขึน้ของราคาเย่ือเคมีละลายได ้(Dissolving Pulp) ในอตุสาหกรรมเครื่องนุง่ห่ม โดยมี EBITDA เท่ากบั 2,731 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 208% เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน โดยมี EBITDA margin ท่ี 18% และก าไรส าหรบังวด
เทา่กบั 879 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 362% เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจเย่ือและกระดาษ เท่ากับ 5,315 ลา้นบาท 
(ก่อนตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน) เพิ่มขึน้ 50% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงเล็กนอ้ยท่ี 
1% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตตุามท่ีอธิบายขา้งตน้ และมี EBITDA ท่ี 965 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 253% 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 16% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน โดยมี EBITDA margin ท่ี 18% ก าไร
ส าหรบังวดอยู่ท่ี 292 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 320% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 44% เม่ือเทียบกบั
ไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความตอ้งการใชก้ระดาษพิมพเ์ขียนท่ีลดลงจากนโยบายการท างานท่ีบา้น 
และอตัราการใชก้ าลงัการผลิต (Utilization rate) ท่ีลดลงของบรรจภุณัฑอ์าหารในประเทศเวียดนามเน่ืองดว้ยความ
ผนัผวนในหว่งโซอ่ปุทานจากสถาณการณโ์รคระบาดในประเทศ  

ส าหรบัรายไดจ้ากการขายจากธุรกิจบรรจุภัณฑอ์าหารในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 เท่ากบั 1,127 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 265% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 11% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์การปรบัเปล่ียนโมเดลธุรกิจ เพ่ือเร่งขยายสดัส่วนธุรกิจบรรจุภณัฑอ์าหาร ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขาย
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ของธุรกิจบรรจุภัณฑอ์าหารเพิ่มขึน้จาก 10% เป็น 24% ของรายไดจ้ากการขายในสายธุรกิจเย่ือและกระดาษ 
เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

ตำรำงที ่3 - ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของ SCGP 

   

 

 
 

หน่วย : ลา้นบาท
ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.

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

งบการเงินรวม SCGP 31,930        23,287        37% 7% 89,078        69,190        29%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 27,256         20,209         35% 9% 75,412         58,779         28%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 5,315            3,536            50% -1% 15,395         11,817         30%
ตดัรายการบญัชี (641)              (458)              -40% -8% (1,729)          (1,406)          -23%

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.
EBITDA 2564 2563 % y-o-y % q-o-q 2564 2563 % y-o-y

งบการเงินรวม SCGP 4,910         3,874         27% -12% 15,741        12,665        24%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 3,597            3,575            1% -16% 12,421         11,771         6%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 965               273               253% -16% 2,731            887               208%
ส่วนงานอ่ืน 562               201               180% -77% 4,753            3,042            56%
ตดัรายการบญัชี (214)              (175)              -22% 91% (4,164)          (3,035)          -37%

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.
EBITDA Margins (%) 2564 2563 2564 2563

งบการเงินรวม SCGP 15% 17% 18% 18%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 13% 18% 16% 20%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 18% 8% 18% 8%

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 2564 2563 % y-o-y % q-o-q 2564 2563 % y-o-y

งบการเงินรวม SCGP 1,781         1,335         33% -21% 6,179         4,971         24%
สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร 1,153            1,488            -23% -34% 4,963            5,453            -9%
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 292               (133)              320% -44% 879               (336)              362%
ส่วนงานอ่ืน 453               (1)                  n.a. -80% 4,280            2,320            84%
ตดัรายการบญัชี (117)              (19)                -516% 95% (3,943)          (2,466)          -60%

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 

 ในช่วงเก้ำเดือนของปี 2564 SCGP มีตน้ทุนขายอยู่ท่ี 71,369 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 32% เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าระวางเรือท่ีอยู่ในระดบัสูงและการเขา้ถึงกระดาษรีไซเคิลท่ีท าไดย้ากขึน้ในช่วง
ภาวะโรคระบาดยงัคงส่งผลกระทบต่อราคาวตัถุดิบ อย่างไรก็ตาม SCGP มีความสามารถในการบริหารจดัการ
และจดัหาวตัถดุิบจากหลายแหล่งตัง้แตศู่นูยจ์ดัการวสัดุรุีไซเคิลของบริษัท รบัซือ้จากในประเทศ และน าเขา้จาก
พนัธมิตรในหลากหลายประเทศ จงึท าใหบ้รษิัทมีวตัถดุบิเพียงพอตอ่การใชง้าน รวมไปถึงสามารถคงก าลงัการผลิต
ของกระดาษบรรจภุณัฑไ์วใ้นระดบัปกตไิด ้

ตำรำงที ่4 - ต้นทุนขำยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ 

 
ข้อมูลสรุปงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วันที ่30 กันยำยน 2564  

- สินทรพัยร์วมเท่ากับ 202,183 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 29,754 ลา้นบาท หรือ 17% จากเดือนธันวาคม 2563 
โดยการเพิ่มขึน้ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีผลมาจากการควบรวมกิจการ (Go-Pak, Duy Tan และ Intan 
Group) จ  านวน 27,275 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าความนิยม จ านวน 6,154 ล้านบาท เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดท่ีลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินเพ่ือควบรวมกิจการ จ านวน 11,512 ลา้นบาท และ
การน าเงินสดไปลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ จ  านวน 12,000 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และ
ลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืนเท่ากบั 7,372 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือเท่ากบั 10,338 ลา้นบาท 
โดยทัง้สองสว่นเป็นผลมาจากปรมิาณการขายท่ีเพิ่มขึน้และการควบรวมกิจการ  

- หนีส้ินรวมเท่ากับ 81,530 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 18,942 ลา้นบาท หรือ 30% จากเดือนธันวาคม 2563 จากการ
ควบรวมกิจการ (Go-Pak, Duy Tan และ Intan Group) จ  านวน 9,497 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้
และเจา้หนีอ่ื้น จ านวน 5,751 ลา้นบาท ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต การเพิ่มขึน้สุทธิ
ของเงินกูยื้มจากธนาคาร จ านวน 2,875 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการในตา่งประเทศ  

- ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 120,653 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10,812 ลา้นบาท หรือ 10% จากเดือนธันวาคม 2563 
สาเหตหุลกัมาจากก าไรส าหรบังวดท่ี 7,337 ลา้นบาท ผลตา่งอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
ของบริษัทย่อยในตา่งประเทศเน่ืองจากเงินบาทอ่อนค่าเท่ากบั 5,859 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผล 
จ านวน 3,004 ลา้นบาท 

 หน่วย : ลา้นบาท ไตรมาส 3 % y-o-y % q-o-q ม.ค.-ก.ย. % y-o-y
2564 2564

 สายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจร    22,845 86% 6,947     44% 2,687     13%    60,877 85% 15,987   36%

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ       4,315 16% 985        30% 49           1%    12,505 18% 1,529     14%

 ตดัรายการบญัชี        (743) -2% (216)       41% (67)         10%     (2,013) -3% (402)       25%

 งบการเงินรวม SCGP 26,417  100% 7,716    41% 2,669    11% 71,369  100% 17,114  32%
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โครงสร้ำงทำงกำรเงนิ 
ในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 SCGP มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 0.7 เท่า ลดลงจาก

ชว่งเดียวกนัของปีก่อนท่ี 1.2 เท่า โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA เท่ากบั 1.6 เทา่ เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนั
ของปีก่อนท่ี 3.0 เท่า หลงัจากการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ
สว่นของผูถื้อหุน้ท่ี 0.4 เทา่ เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อนท่ี 0.9 เทา่ 

ตำรำงที ่5 - รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของ SCGP 

 

 

 
  

หนว่ย : ลา้นบาท กันยำยน ธันวำคม เปล่ียนแปลง
2564 2563 ล้านบาท %

สินทรัพยร์วม 202,183        172,429        29,754         17%

สินทรพัยห์มนุเวยีน 67,069            62,919            4,150              7%

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6,186              31,256            (25,070)          -80%
เงินลงทนุระยะสัน้ 13,124            1,630              11,494            705%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 23,706            16,334            7,372              45%

สินคา้คงเหลือ 23,098            12,760            10,338            81%

เงินลงทนุระยะยาว 871                 829                 42                   5%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 97,349            87,271            10,078            12%

คา่ความนิยม 26,735            18,624            8,111              44%

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 7,878              813                 7,065              869%

หนี้สินรวม 81,530         62,588         18,942         30%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 16,116            10,365            5,751              55%

เงินกูย้ืมรวม 51,687            44,928            6,759              15%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 120,653        109,841        10,812         10%

ส่วนของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 95,248            88,738            6,510              7%

ส่วนไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 25,405            21,103            4,302              20%
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ตำรำงที ่6 - ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของ SCGP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท กันยำยน ปี
2564 2563

เงินกู้ยืมระยะสั้น 25,070            15,080            
ตา่งประเทศ 12,769               5,769                 
บาท 12,301               9,311                 
% ของเงินกูย้ืมรวม 49% 32%

เงินกู้ยืมระยะยำว 26,617            29,848            
ตา่งประเทศ 10,084               8,630                 
บาท 16,533               21,218               
% ของเงินกูย้ืมรวม 51% 66%

ต้นทุนทางการเงินเฉล่ีย (%) 2.3% 2.8%

เงินกู้ยืมรวม 51,687            44,928            

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 19,330            32,886            
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6,186                 31,256               
เงินลงทนุในตราสารหนี้ 13,144               1,630                 

หนี้สินสุทธิ 32,357            12,042            
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ตำรำงที ่7 - อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 3 ไตรมำส 3
2564 2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 17% 20%
อตัรา EBITDA margin (%) 15% 17%
อตัราก าไรสทุธิ (%) 6% 6%
Core EBITDA margin (%) 15% 18%
Core Profit margin (%) 5% 6%
อตัราผลตอบแทนสินทรพัย ์(%) 5% 5%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 11% 14%
อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่เงินลงทนุ (%) 8% 7%

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.4 0.6
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เทา่) 0.9 0.4

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 5.8 6.5
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) 9.8 10.1
วงจรเงินสด (วนั) 97 84
อตัราส่วนหมนุเวยีนของสินทรพัย ์(เทา่) 0.7 0.7
อตัราส่วนหมนุเวยีนของสินคา้คงเหลือ (เทา่) 5.2 5.7

อัตราส่วนที่แสดงถึงความเส่ียงจากการกู้ยืมเงิน
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA (เทา่) 1.6 3.0
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.3 0.8
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.7 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 กันยำยน 2564 

 ในงวดเก้ำเดือนของปี 2564 SCGP มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ  านวน 5,702 
ลา้นบาท โดยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน เท่ากบั 
16,057 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้สทุธิ 8,489 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ  านวน 26,130 ลา้นบาท จากการน าเงินสดไปลงทนุเพ่ือ
ซือ้กิจการ จ านวน 10,715 ลา้นบาท และการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ จ  านวน 11,274 ลา้นบาท  

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จ  านวน 5,333 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผล
จ านวน 3,519 ลา้นบาท โดยมีเงินกูยื้มเพิ่มขึน้สทุธิ 454 ลา้นบาท  

ตำรำงที่ 8 : รำยกำรส ำคัญในงบกระแสเงินสด 

  

ควำมคืบหน้ำโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต 

 ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 SCGP มีโครงการท่ียังอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งทั้งหมด 4 โครงการ ใน
ประเทศไทย เวียดนามและฟิลิปปินส ์ 

1. ประเทศเวียดนำม (VKPC, เวียดนำมเหนือ) - โครงการขยายการผลิตกระดาษบรรจภุณัฑ ์โดยมี
ก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม 370,000 ตันต่อปี คิดเป็น 70% ของก าลังผลิตปัจจุบัน โดยใช้เงินลงทุน
ประมาณ 11,793 ลา้นบาท และคาดวา่จะสามารถเริ่มด าเนินการไดช้ว่งตน้ปี 2567 

2. ประเทศไทยและเวียดนำม (โครงกำรลงทุนสำยกำรผลิตบรรจุภัณฑอ์ำหำร) - โดยขยำย
ก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึน้ 1,838 ล้ำนชิน้ต่อปี คิดเป็น 25% ของก ำลังผลิตปัจจุบัน เพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรบรรจุภัณฑอ์ำหำรทีเ่พิม่ขึน้จำกประเทศนอกอำเซียน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

 

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,702            13,332          (7,630)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (26,130)         (6,305)           (19,825)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (5,333)           (4,526)           (807)              

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (25,761)       2,501          (28,262)       

กระแสเงนิสดอิสระ 1,379          7,457          (6,078)         
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2.1 ขยำยก ำลังกำรผลิตของบรรจุภัณฑอ์ำหำรจำกกระดำษเพิ่มขึน้ 1,615 ลา้นชิน้ตอ่ปี ท่ี
โรงงานบา้นโป่ง ประเทศไทย และท่ีโรงงาน Binh Duong ประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะ
เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 

2.2 ขยำยก ำลังกำรผลิตบรรจุภัณฑอ์ำหำรจำกเยือ่ธรรมชำติเพิ่มขึน้ 223 ลา้นชิน้ตอ่ปี ท่ีโรงงาน
วงัศาลา ประเทศไทย โดยคาดวา่จะเริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 

3. ประเทศไทย จังหวัดสมุทรสำคร (Prepack #2) - โครงการขยายการผลิตบรรจุภัณฑพ์อลิเมอร์
แบบอ่อนตวั โดยมีก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม 53 ลา้นตารางเมตรต่อปี คิดเป็น 15% ของก าลังผลิต
ปัจจบุนั โดยใชเ้งินลงทนุประมาณ 600 ลา้นบาท โดยไดเ้ริ่มด าเนินการผลิตในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 
ของปี 2564  

4. ประเทศฟิลิปปินส ์เมือง Bulacan (UPPC #3) - โครงการขยายการผลิตกระดาษบรรจภุณัฑ ์โดย
มีก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม 220,000 ตันต่อปี คิดเป็น 90% ของก าลังผลิตปัจจุบัน โดยใชเ้งินลงทุน
ประมาณ 5,388 ลา้นบาท และคาดวา่จะสามารถเริ่มด าเนินการไดใ้นชว่งตน้ปี 2565 

แนวโน้มในอนำคต 

สถานการณภ์าพรวมทางเศรษฐกิจในอาเซียนช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2564 จนถึงตน้ปี 2565 นัน้ มี
แนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวั เน่ืองจากมาตรการการผ่อนคลายกิจกรรมทางสงัคมของภาครฐั ท่ีด  าเนินมาตัง้แตช่่วงปลาย
ไตรมาสท่ี 3 อย่างไรก็ตามการฟ้ืนตัวจะมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปตามก าลังซือ้และความเช่ือมั่นของ
ผูบ้ริโภค ประกอบกับประสิทธิภาพในการผลิตส าหรบัภาคอุตสาหกรรมท่ีจะทยอยปรบัตวัดีขึน้ตลอดทัง้ห่วงโซ่
อปุทาน ประเทศผูน้  าเขา้รายใหญ่ เช่น สหรฐัอเมริกาและยโุรป มีแนวโนม้ท่ีจะสั่งเตรียมสินคา้ส าหรบัเทศกาลตา่ง ๆ 
ชว่งปลายปี ส าหรบัดา้นตน้ทนุการผลิตนัน้ คา่ระวางเรือ ตน้ทนุพลงังานและตน้ทนุดา้นวตัถดุิบในภูมิภาคยงัคงอยู่
ในระดบัสงูตอ่เน่ือง ส่งผลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทผูผ้ลิตตลอดทัง้อตุสาหกรรม ปัญหา
ภาวะการกดดนัดา้นเงินเฟ้อ (Inflationary pressure) และความแออดัของภาคการขนส่ง (Logistics bottleneck) 
เป็นสิ่งท่ีตอ้งเฝา้ระวงัและส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคและทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแพคเกจจิง้
ยงัคงเป็นสว่นส าคญัของหว่งโซอ่ปุทานท่ีจะตอบสนองความตอ้งการซือ้สินคา้ท่ีเตบิโตของผูบ้ริโภคในอาเซียน 

ทัง้นี ้SCGP ไดด้  าเนินการขยายธุรกิจตามเปา้หมาย ทัง้การเตบิโตจากการขยายก าลงัการผลิต (Organic 
growth) และการเร่งขยายธุรกิจจากการควบรวมกิจการ (M&P) ซึ่งการควบรวมกิจการท่ีก าลังจะเสร็จสิน้กับ
บริษัท Deltalab ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวสัดอุปุกรณท์างการแพทย์ในประเทศสเปนนัน้ จะช่วยใหบ้ริษัทสามารถขยาย
ธุรกิจเขา้สู่อุตสาหกรรมผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสขุภาพและการแพทยท่ี์ก าลงัเติบโตได ้นอกจากนัน้ โครงการขยาย
ก าลงัการผลิตของโรงงานเดิมในประเทศไทย และอินโดนีเซีย อยู่ระหว่างการเพิ่มอตัราการผลิตตามแผนงาน 
ในขณะเดียวกนับรษิัทยงัคงมุง่มั่นในการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีนวตักรรมใหม ่ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 
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ภายใตค้วามผนัผวนของสถานการณท์างเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจจากภาวะโรคระบาด 
SCGP ยึดมั่นในการด าเนินงานตามแผนบริหารความต่อเน่ืองของการด าเนินงาน (Business continuity 
management) เพ่ือลดความเส่ียงจากทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยเนน้ดา้นการมุง่สูค่วามเป็นเลิศดา้นการ
ปฏิบตัิการ (Operation Excellence) และการบริหารจดัการตน้ทุนตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนัน้ SCGP 
ยังมุ่งมั่นในการด าเนินงาน  โดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยคารบ์อนสุทธิเป็นศูนย ์ 
(Net Zero Carbon) ภายในปี 2593 

 


