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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
  

ข้อมูลสรุปนี เ้ป็นข้อมูลที ่มำจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชีช้วนฉบับล่ำสุดที ่บริษัทฯ ยื ่นต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2563 ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสำมำรถ
ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดอื่น ๆ จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนฉบับที่มีผลบังคับใช้ได้ที่ website 
ของส ำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ซึ่งจะมีกำรน ำเสนอใน website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และ ร่ำงหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ ( “บริษัทฯ”) ดังนัน้ ผู้
ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชีช้วนฉบบั
เต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชีช้วนที ่บริษัทฯ ยื ่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ได้ที่ website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน  
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: วันที่ [•]-[•]) 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย: 
 
ผู้เสนอขำย: บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)   

 

ประเภทธุรกิจ:  บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรโซลูชันด้ำนบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 สำยธุรกิจหลัก คือ สำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรและสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ 
รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
 

จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย:  หุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่เสนอขำยโดยบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
26.5 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้(ไม่รวมจ ำนวนหุ้นที่ผู้จดัหำหุ้นส่วนเกินอำจใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุจำกบริษัทฯ ในกรณีที่มีกำรจดัสรรหุ้นส่วนเกิน) 
 

หำก ณ วันปิดกำรเสนอขำยหุ้ นทัง้หมดจ ำนวน 1,127,550,000 หุ้ น มีผู้ จองซือ้หุ้ นเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำหุ้ นทัง้หมดที่เสนอขำยดังกล่ำว อำจมีกำรจัดสรรหุ้ นส่ วนเกิน (Over-
Allotment) จ ำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น ซึ่งหุ้นส่วนเกินดงักล่ำวจะมีจ ำนวนไม่เกินร้อย
ละ 15.00 ของจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครัง้นี ้ อย่ำงไรก็ดี จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยสดุท้ำยจะ
ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย และผู้
ซือ้หุ้นเบือ้งต้นในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
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สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น: 
ประเภทผู้ลงทุน  จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย 

(หุ้น) 
สัดส่วนที่เสนอขำย 

(ร้อยละ) 
[•] [•] [•] 

[•] [•] [•] 

รวมทัง้สิน้   100.0 

  
เงื่อนไขในกำรจัดจ ำหน่ำย:       รับประกันกำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) ตำมจ ำนวน

หุ้นที่ระบุไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (Underwriting 
Agreement) และสัญญำซื อ้ ขำยหุ้ น ในต่ ำ งประ เทศ  ( International Purchase 
Agreement) (ถ้ำมี)  

      ไม่รับประกนักำรจ ำหน่ำย (Best Effort) 
รำคำที่เสนอขำยต่อประชำชน: [•] บำทต่อหุ้น มูลค่ำกำรเสนอขำย:                           [•] บำท 
มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par Value):     1.0 บำทต่อหุ้น มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (Book Value): 20.9 บำทต่อหุ้น 
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำวันยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. จนถึงวันที่เสนอขำย: 
 ไม่มี    จ ำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภำพ: … หุ้น รำคำเสนอขำยหรือรำคำแปลงสภำพ: ….. บำท 
 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ เช่น กำรถือหุ้นระหว่ำงกัน กำรมีกรรมกำร ผู้บริหำร บุคลำกร ของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือผู้
จ ำหน่ำยหลักทรัพย์ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ กำรกู้ยืมจำกกลุ่มที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน และ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ และควำมสัมพันธ์อื่นที่อำจท ำให้ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/
หรือผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ขำดควำมอิสระในกำรท ำหน้ำที่ 
 ไม่มี    มี ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินกู้ยืมกบั 

(1) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และเป็นผู้ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด ซึ ่งเป็น
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย 

โดยรวมเป็นวงเงินกู้  จ ำนวน 9,763 ล้ำนบำท และ มียอดเงินกู้คงค้ำง ณ วันที่ 30 
มิถนุำยน 2563 จ ำนวน 2,907 ล้ำนบำท 
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 (2) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ซึ ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ำย 

โดยรวมเป็นวงเงินกู้  จ ำนวน 7,487 ล้ำนบำท และ มียอดเงินกู้คงค้ำง ณ วันที่ 30 
มิถนุำยน 2563 จ ำนวน 1,375 ล้ำนบำท 

ที่มำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย:  
[•] 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ติด Silent Period: จ ำนวน [•] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [•] ของจ ำนวน
หุ้นที่ออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี  ้
ตลำดรอง:  SET               mai 
หมวดธุรกิจ (Sector): สินค้ำอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน:   Profit Test       Market Capitalization Test 
 

 

บริษัทฯ ประมำณกำรว่ำจะได้รับเงนิจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้(ภำยหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์) จ ำนวนประมำณ [•] – [•]  ล้ำนบำท (โดยมีกำรเสนอขำยหุ้นทัง้จ ำนวน แต่ไม่มีกำรจดัสรรหุ้นส่วนเกิน) หรือ 
[•] – [•]  ล้ำนบำท (โดยมีกำรเสนอขำยหุ้นทัง้จ ำนวน และรวมหุ้นที่ผู้ จัดหำหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนทัง้
จ ำนวนจำกบริษัทฯ กรณีที่มีกำรจดัสรรหุ้นส่วนเกิน)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ อำจพิจำรณำน ำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้นี ้(หลังหักค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์) รวมถึงเงินที่ได้รับหำกผู้ จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่ม
ทุนส่วนเกินจำกบริษัทฯ ในกรณีที่มีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน  น ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้เงินตำมที่ระบุในตำรำง
ด้ำนล่ำงนี ้ 

บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์กำรใช้เงินจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ (ภำยหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์) ดงันี:้ 

 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิที่ใช้
โดยประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำที่ใช้
เงนิโดยประมำณ 

รำยละเอียด หมำยเหต ุ

1. ใช้เป็นเงินลงทุนในกำรขยำย
ธุรกิจด้วยกำรขยำยก ำลังกำร
ผลิตของบริษัทฯ (organic) และ/
หรือกำรเข้ำซือ้กิจกำร รวมถึง
ทรัพย์สินอื่น (inorganic) 

[•] [•] [•] [•] 
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2. ช ำระคืนเงินกู้ ยืมให้กับบริษัท
ใหญ่  และ /ห รือสถำบันทำ ง
กำรเงิน (ซึ่งอำจรวมถึงสถำบัน
ทำงกำรเงินมีควำมสัมพันธ์กับที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ
ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รั บ ป ร ะ กั น ก ำ ร จ ำ ห น่ ำ ย
ห ลั ก ท รั พ ย์  แ ล ะ /ห รื อ ผู้ จั ด
จ ำหน่ ำยและ รับประกันกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์) 

[•] [•] [•] [•] 

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินกิจกำร 

[•] [•] [•] [•] 

 
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ยังไม่ได้มีกำรใช้เงินจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้นี เ้พื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกำร

ขยำยธุรกิจด้วยกำรขยำยก ำลงักำรผลิตของบริษัทฯ (organic) และ/หรือกำรเข้ำซือ้กิจกำร รวมถึงทรัพย์สินอื่น (inorganic) 
ตำมที่คำดหมำยในตำรำงข้ำงต้น บริษัทฯ อำจใช้เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้นี ้ ในกำรเข้ำท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรเงิน (Treasury Management) ของบริษัทฯ ตำมธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในรำยกำร
ดังต่อไปนี  ้
 

 วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิที่ใช้
โดยประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำที่ใช้
เงนิโดยประมำณ 

รำยละเอียด หมำยเหต ุ

1. ช ำระคืนเงินกู้ยืมให้กบับริษัทใหญ่ [•] [•] [•] [•] 

2. ช ำระคืนเงินกู้ยืมให้กบัสถำบนัทำง
กำรเงิน (ซึง่อำจรวมถึงสถำบนัทำง
กำ ร เ งิ นมี ควำมสัมพัน ธ์กับที่
ป รึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ
ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 
แ ล ะ /ห รื อ ผู้ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย และ
รับประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์) 

[•] [•] [•] [•] 

กำรประมำณกำรข้ำงต้นของบริษัทฯ เป็นไปตำมแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำร
จดัสรรเงินท่ีได้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้นี ้ซึง่ขึน้อยู่กบัแผนงำนของบริษัทฯ และประมำณกำรเก่ียวกบัคำ่ใช้จ่ำยของ
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บริษัทฯ ในปัจจบุนั ทัง้นี ้แผนงำนของบริษัทฯ ในอนำคต และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง อำจแตกต่ำงกนัไป ดงันัน้ แผนกำรใช้
เงินท่ีเกิดขึน้จริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกแผนงำนปัจจบุนั นอกจำกนี ้จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำยสดุท้ำยอำจน้อยกว่ำจ ำนวนหุ้นที่
เสนอขำยขัน้สงูสดุตำมที่ได้เปิดเผยในเอกสำรฉบบันี ้ซึง่อำจท ำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้นีน้้อย
กว่ำที่ประมำณกำรไว้ข้ำงต้น ดงันัน้ แผนกำรใช้เงินท่ีเกิดขึน้จริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรท่ีระบไุว้ข้ำงต้น และท ำ
ให้บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องจดัสรรเงินที่จะได้รับจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นีแ้ตกต่ำงไปจำกประมำณกำร
ข้ำงต้น โดยบริษัทฯ เชื่อว่ำกรณีดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนกำรลงทนุของบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้หำกบริษัท
ฯ มีกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินตำมที่คำดหมำยใน 2 ตำรำงข้ำงต้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป 

 

 

นโยบำยกำรจ่ำยปันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย ซึ่งรวมถึงพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก ำหนดว่ำบริษัทมหำชนจ ำกดัจะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลจำก
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้ในกรณีที่ไม่มีกำรขำดทนุสะสม 
            บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม หลังหักภำษีเงินได้
นิติบุคคลและหลังหักส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยและบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตรำกำรจ่ำยเงิน
ปันผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไปจำกที่ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงและฐำนะทำงกำรเงิน 
สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุนเพิ่มเติม แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจ กำรส ำรองเงินไว้เพื่อช ำระคืนเงิ นกู้ยืม 
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจ ำกัดตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำน 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวต้องไม่เกินกว่ำก ำไรของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ตำมแนวทำงที่ปรำกฎตำม
ค ำชีแ้จงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 
            นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบและจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี เว้นแต่จะเป็นกำรจ่ำยเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยมีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็นครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำ
บริษัทย่อยมีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ได้ ภำยใต้กรอบของกฎหมำยประเทศที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตัง้อยู่ 
และให้คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงและฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุนเพิ่มเติม 
แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจ กำรส ำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทย่อย 
เงื ่อนไขและข้อจ ำก ัดตำมที ่ก ำหนดไว้ในสัญญำกู้ย ืมเงิน และปัจจ ัยอื ่น ๆ ที ่เ กี ่ยวข้องในกำรบริหำรงำนตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร  
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              บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดย
บริษัทย่อยหลกัจะมีอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 100 ของก ำไรสทุธิของบริษัทย่อยหลกัดงักล่ำว 
ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยหลักขึน้อยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ผลกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงและฐำนะทำง
กำรเงิน กำรกนัเงินส ำรองตำมกฎหมำย กำรตกลงกนัระหว่ำงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที ่2.3.9 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผูถื้อหุ้น  
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รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์: 
บริษัทฯ เป็นบริษัทชัน้น ำที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) เพื่อให้บริกำรโซลูชัน

ด้ำนบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ น ำเสนอทัง้บรรจภุณัฑ์จำกเยื่อและกระดำษ (Fiber-Based 
Packaging) บรรจุภัณฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์  (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) และ
ภำชนะบรรจุอำหำร (Food Service Products) พร้อมบริกำรออกแบบ กำรพิมพ์และโซลูชั่นที่หลำกหลำยตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำร จำกข้อมลูของ ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั จดัท ำ ณ เดือนสิงหำคม 2563 ในปี 2562 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระดำษบรรจุ
ภณัฑ์รำยใหญ่ที่สดุในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีก ำลงักำรผลิตรวม 4.0 ล้ำนตนัต่อปี (รวมก ำลงักำรผลิตของ Fajar) 
และเป็นผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลกูฟูก (Corrugated Containers) รำยใหญ่ที่สดุในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีก ำลงั
กำรผลิตรวม 1.1 ล้ำนตนัต่อปี นอกจำกนี ้จำกข้อมลูของ ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั จดัท ำ ณ เดือนสิงหำคม 2563 ในปี 2562 
บริษัทฯ ยังเป็นผู้ ให้บริกำรโซลูชันด้ำนกระดำษบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ
พิจำรณำจำกปริมำณกำรขำย  

ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริกำรชัน้น ำด้ำนบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรขนำดใหญ่ที่สดุในภมูิภำคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณำกำรในแนวตัง้  และมีแหล่งจัดหำวัตถุดิบเองได้โดยตรง เช่น เศษกระดำษรีไซเคิล 
(Recovered Paper หรือ "RCP") ไม้ เยื่อและกระดำษ กำรท่ีบริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงวตัถดุิบที่ส ำคญัและผลิตภณัฑ์ขัน้ต้นได้
โดยตรงเป็นส่ิงส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขัน้ปลำย  และควำมน่ำเชื่อถือในกำรส่งมอบสินค้ำให้ลูกค้ำ
อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนต้นทุน ส่ิงเหล่ำนีส่้งผลให้โครงสร้ำงธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบ
วงจรของบริษัทฯ นัน้ยำกที่จะลอกเลียนแบบได้โดยง่ำย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะรักษำสถำนะในกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำน
บรรจภุณัฑ์ชัน้น ำในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ประกอบกำรรำยแรก ๆ ที่น ำเสนอโซลชูนัด้ำนบรรจภุณัฑ์แบบ
ครบวงจรด้วยผลิตภณัฑ์ที่มีนวตักรรมตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจหมนุเวียน 

กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ สำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ( Integrated 
Packaging Chain) และสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ (Fibrous Chain) 
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• สำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร: บริษัทฯ จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์จำกเยื่อและกระดำษ (Fiber-Based 
Packaging) กระดำษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper) และบรรจุภัณฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์  
(Performance and Polymer Packaging) ใน ส่วนของบรรจุภัณฑ์จำกเยื่ อและกระดำษ ( Fiber-Based 
Packaging) บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์กล่องลกูฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภณัฑ์กล่องพิมพ์
สีเพื่อกำรแสดงสินค้ำ (Retail Display Packaging) ถุงกระดำษรีไซเคิลส ำหรับสินค้ำอุปโภคบริโภค และถุง
อุตสำหกรรมเป็นหลัก และเพื่อส่งเสริมกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษที่แข็งแกร่งและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ บริษัทฯ จึงได้พฒันำธุรกิจสำย PPP ตัง้แต่ปี 2558 จนสำมำรถผลิตบรรจภุณัฑ์
แบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) และบรรจุภณัฑ์แบบคงรูป (Rigid Packaging) ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่เหมำะกับ
ลูกค้ำผู้ ด ำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภคบริโภคที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ( Fast-Moving 
Consumer Goods หรือ “FMCG”) เช่น อำหำรและสินค้ำอุปโภคบริโภค โดย ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีผลิตภัณฑ์ในสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมและหลำกหลำยประมำณ 120,000 รูปแบบ 
(Stocking Keeping Unit หรือ "SKU”) เพื่อรองรับตลำดผู้บริโภคที่มีแนวโน้มควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยและเตบิโต
สงู นอกจำกนีเ้พื่อเป็นกำรสนบัสนุนกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ฝ่ำยโซลชูนัด้ำนกำรออกแบบ
ของบริษัทฯ กล่ำวคือ อินสไปร์ สตูดิโอ ("Inspired Studio") ซึ่งเป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์แบบครบ
วงจรของบริษัทฯ ยังให้บริกำรออกแบบส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบขำยหน้ำร้ำน (point-of-sale) และวัตถุประสงค์
ทำงกำรตลำดอื่นๆ ที่ชนะรำงวลัต่ำงๆ มำแล้วด้วย 

• สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ: บริษัทฯ จ ำหน่ำยภำชนะส ำหรับบรรจุอำหำร ผลิตภณัฑ์เยื่อและกระดำษ ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยกระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดำษ 

สัดส่วนรำยได้: 
ตำรำงข้ำงล่ำงนีแ้สดงให้เห็นถึงสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ จำกแต่ละสำยธุรกิจส ำหรับช่วงเวลำที่ได้

ระบไุว้ 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 มิถุนำยน 

 
2560 (ร้อยละ)(1) 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 

 

                                            (ตรวจสอบแล้ว)                                                              (สอบทำนแล้ว) 
                           (ล้ำนบำท ยกเว้นจ ำนวนร้อยละ) 

สำยธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร2)         
  บรรจภุณัฑ์จำกเยื่อและกระดำษ ...  24,233 29.7 25,376 29.1 24,615 27.7 11,649 25.4 
  กระดำษบรรจภุณัฑ์ .....................  35,645 43.8 38,135 43.7 41,725 46.8 23,294 50.7 
 บรรจภุณัฑ์จำกวสัดสุมรรถนะสงูและ 
พอลิเมอร์ ......................................  3,824 4.7 4,723 5.4 5,285 5.9 3,491 7.6 
รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุ
ภณัฑ์แบบครบวงจร(3) ....................  63,702 78.2 68,234 78.2 71,625 80.4 38,434 83.7 

         
สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ(2)         
รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อ
และกระดำษ(3) ...............................  17,753 21.8 19,021 21.8 17,445 19.6 7,469 16.3 

รำยได้รวมจำกกำรขำย ...................  81,455 100.0 87,255 100.0 89,070 100.0 45,903 100.0 

 

หมำยเหต:ุ  
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(1) ค ำนวณเป็นร้อยละของรำยได้รวมจำกกำรขำยของบริษัทฯ 

(2) ข้อมลูตำมส่วนงำนแต่ละส่วนของสำยธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรน ำมำจำกข้อมลูทำงกำรเงินส ำหรับผู้บริหำรที่ไมไ่ด้ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำก

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

(3) สทุธิจำกกำรตดัรำยกำรระหว่ำงสำยธุรกิจ 

 
 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่: 
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 24 มีนำคม 2563 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัตอ่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไป
เป็นครัง้แรก สรุปได้ดงันี ้

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นกำร

ท่ัวไปเป็นครัง้แรก 
ณ วันท่ี 24 มีนำคม 2563 

ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชน 
เป็นกำรท่ัวไปเป็นครัง้แรก 

ภำยใต้สมมติฐำนว่ำจะไม่มีกำร
ใช้สิทธิซือ้หุ้นส่วนเกิน 

ภำยใต้สมมติฐำนว่ำจะมีกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินทัง้

จ ำนวน(3) 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน

กำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

1. SCC(1) 3,095,882,660 99.04 3,095,882,660 72.78 3,095,882,660 70.00(2) 
2. นำยเทวญั ตนัติจตัตำ

นนท์ 
2,320,000 0.07 2,320,000 0.05 2,320,000 0.05 

3. บริษัทแรนเดอรีเบอ
รำมำกำร จ ำกดั 

1,872,000 0.06 1,872,000 0.04 1,872,000 0.04 

4. นำงสำวอรพินทร์ ธิดำ
รัตน์ 

1,634,000 0.05 1,634,000 0.04 1,634,000 0.04 

5. นำยแมน นำนำ 1,563,200 0.05 1,563,200 0.04 1,563,200 0.04 
6. Roman Catholic 

Mission of Bangkok 
1,068,960 0.03 1,068,960 0.03 1,068,960 0.02 

7. นำยอเุทน ตนัติจตัตำ
นนท์ 

1,000,000 0.03 1,000,000 0.02 1,000,000 0.02 

8. นำยสมศกัดิ์ นำนำ 931,440 0.03 931,440 0.02 931,440 0.02 
9. นำยพิพฒัพงศ์ อิศร

เสนำ ณ อยธุยำ 
528,880 0.02 528,880 0.01 528,880 0.01 

10. นำยยพุ นำนำ 499,440 0.02 499,440 0.01 499,440 0.01 
11. ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอ่ืนๆ 18,699,420 0.60 18,699,420 0.45 18,699,420 0.43 
12. ประชำชนทัว่ไป - - 1,127,550,000 26.51 1,296,680,000 29.32 

รวม 3,126,000,000 100.00 4,253,550,000 100.00 4,422,680,000 100.00 

 
หมำยเหต:ุ  (1) SCC เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) โดยเข้ำไปถือหุ้นหรือลงทนุในธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจบรรจภุณัฑ์  
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(2) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จะมีสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้และ SCC จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทฯ ในสดัส่วนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70 ของทุนช ำระ
แล้วของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

(3) ในกรณีท่ีมีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกินทัง้จ ำนวน ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะด ำเนินกำรยืมหุ้นจำก SCC จ ำนวนไม่เกิน  
169,130,000 หุ้น 

 
คณะกรรมกำรบริษัท: 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำร 12 ท่ำน ดงันี ้(1)  

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่ง 

1. นำยประสำร ไตรรัตน์วรกลุ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 

2. นำยชลณฐั ญำณำรณพ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

3. นำยชมุพล ณ ล ำเลียง กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

4. นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

5. นำยชำลี จนัทนยิ่งยง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

6. นำงผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

7. ศำสตรำจำรย์พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
8. นำยธนวงษ์ อำรีรัชชกลุ กรรมกำร 
9. นำยธรรมศกัดิ์ เศรษฐอดุม กรรมกำร 
10. นำยวิชำญ จิตร์ภกัดี กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร(1) 
11. นำยวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
12. นำยวิบลูย์ ตวงสิทธิสมบตัิ กรรมกำร และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

หมำยเหต ุ (1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 217 (1/2563) เมื่อวันท่ี 28 มกรำคม 2563 มีมติอนุมัติต ำแหน่งของผู้บริหำรโดยให้มีผลตัง้แต่วันท่ี 1 
กมุภำพนัธ์ 2563 

 

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง : 

1. ควำมเส่ียงเก่ียวกบัธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
1.1 อุตสำหกรรมที่บริษัทฯ ด ำเนินกำรอยู่เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง และกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้อำจกดดันให้

ยอดขำยและรำคำขำยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ลดลง 
1.2 ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอำศยักำรจดัหำวตัถดุิบและพลงังำนท่ีพึ่งพำได้ ซึง่หำกบริษัทฯ ขำดแคลนวตัถดุิบ หรือกำร

จัดส่งวตัถุดิบล่ำช้ำ หรือต้นทุนวตัถุดิบเพิ่มสงูขึน้ (เช่น ไม้ ไม้สับ RCP หรือพลังงำน) อำจส่งผลกระทบทำงลบ
อย่ำงมีนยัส ำคญัต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ 
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1.3 ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบและพลงังำนที่ส ำคญั ตลอดจนกำรที่บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถปรับรำคำสินค้ำให้
สะท้อนต้นทุนขำยที่เพิ่มขึน้ได้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อประสิทธิภำพด้ำนต้นทนุ
และอตัรำก ำไรของบริษัทฯ 

1.4 หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์แนวโน้มของเทคโนโลยี หรือพฒันำและท ำกำรตลำดผลิตภณัฑ์ที่สร้ำงสรรค์
จำกนวตักรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปได้ ธุรกิจ ฐำนะ
ทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญั 

1.5 บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถขยำยธุรกิจไปยังตลำดในประเทศตลำดเกิดใหม่ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ 
หรือบริษัทฯ อำจประสบปัญหำในกำรบริหำรจดักำรกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำง
ลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

1.6 บริษัทฯ อำจไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรลงทุนในเชิงกลยุทธ์ หรือในกำรรวมเข้ำกับกิจกำร หรือธุรกิจที่บริษัทฯ 
ได้มำจำกกำรเข้ำควบรวมกิจกำร 

1.7 บริษัทฯ อำจต้องรับรู้กำรด้อยค่ำที่เก่ียวกบัค่ำควำมนิยม (Goodwill) และสินทรัพย์อื่น 
1.8 กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อำจท ำให้บริษัทฯ ต้องมีค่ำใช้จ่ำยและควำมรับผิดด้ำนส่ิงแวดล้อมจ ำนวนมำก 
1.9 หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำหรือสร้ำงชื่อเสียงของบริษัทฯ และใช้แผนกลยทุธ์ด้ำนกำรขำยและกำรตลำดได้เป็น

ผลส ำเร็จ ธุรกิจของบริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบ  
1.10 หำกมำตรกำรและระบบควบคุมคุณภำพต่ำง ๆ ล้มเหลวส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เกิดควำมผิดพลำดหรือ 

มีกำรปนเปือ้น อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 
1.11 ปัจจยัเศรษฐกิจมหภำคและปัจจยัภำยนอกส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรผลิตภณัฑ์และโซลชูนัด้ำนบรรจภุณัฑ์ 

ซึง่ปัจจยัดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 
1.12 กำรผลิตในโรงงำนของบริษัทฯ อำจหยดุชะงกัอย่ำงมีนยัส ำคญั 
1.13 ธุรกิจและแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้เงินทนุสนบัสนุนเป็นจ ำนวนมำก และมีควำมเส่ียงและควำมไม่

แน่นอนหลำยประกำร ซึ่งบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถขยำยธุรกิจได้ส ำเร็จตำมที่คำดหมำย หรือแผนกำรขยำยธุรกิจ
อำจต้องใช้งบประมำณเกินกว่ำที่ได้ตัง้ไว้ และอำจไม่ได้รับผลทำงเศรษฐกิจหรือทำงกำรค้ำตำมที่คำดหมำย 

1.14 กำรขยำยสวนไม้ของบริษัทฯ อำจท ำให้บริษัทฯ มีควำมเส่ียงอนัเก่ียวกบัสินทรัพย์ประเภทสวนไม้เพิ่มเติม 
1.15 บริษัทฯ มีควำมเส่ียงเก่ียวกับบริษัทร่วมและกำรด ำเนินกำรร่วมกันทำงกำรค้ำกับพันธมิตรที่อำจส่งผลกระทบ

ในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ หลำยประกำร 
1.16 คดีควำม กำรด ำเนินคดี กำรสอบสวนของรัฐบำลและหน่วยงำนก ำกบัดแูล และ/หรือกระบวนพิจำรณำใดๆ อำจ

ท ำให้บริษัทฯ มีควำมรับผิดจ ำนวนมำก หรือต้องหยุดกำรด ำเนินกำร และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

1.17 กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมำย หรือกำรท่ีบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและกฎหมำยที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันได้นัน้อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

1.18 ใบอนุญำตและกำรอนุมตัิต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำร ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตของบริษัทฯ หรือกำรใช้งำนอุปกรณ์บำง
ประเภทนัน้มีควำมแตกต่ำงกัน และอำจขอรับใบอนุญำตและกำรอนุมัติต่ำงๆ ได้ยำก และเมื่อบริษัทฯ ได้รับ
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ใบอนญุำตและกำรอนมุตัิดงักล่ำวแล้ว อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดข้อจ ำกดัส ำหรับใบอนญุำตและกำรอนมุตัิ 
หรืออำจมีกำรเพิกถอนใบอนญุำตหรือกำรอนมุตัิ และอำจไม่สำมำรถต่อใบอนญุำตหรือกำรอนมุตัิดงักล่ำวได้ 

1.19 บริษัทฯ อำจต้องมีควำมรับผิดในกรณีที่มีอบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีโรงงำนผลิตของบริษัทฯ 
1.20 กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ อำจไม่เพียงพอส ำหรับกำรคุ้มครองควำมเสียหำยทัง้หมดที่อำจเกิดขึน้ในกำร

ประกอบธุรกิจ หรือในกำรด ำเนินกำรอื่นใด 
1.21 ควำมส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจ และควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนัน้ขึน้อยู่กับ

กำรท่ีบริษัทฯ สำมำรถว่ำจ้ำงและรักษำผู้บริหำรและบคุลำกรหลกัได้ 
1.22 บริษัทฯ จะต้องบ ำรุงรักษำ ป้องกนั และ/หรือยกระดบัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
1.23 เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ควำมเพียงพอของกระแสเงิน

สดและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบริษัทฯ นัน้ขึน้อยู่กบัเงินปันผลที่ได้รับจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1.24 กำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรป้องกันควำมเส่ียง ของบริษัทฯ อำจไม่เพียงพอที่จะช่วยป้องกันผลกระทบจำกควำมผัน

ผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และอำจท ำให้เกิดผลขำดทนุจ ำนวนมำก รวมทัง้ท ำให้ก ำไรส ำหรับ
แต่ละงวดมีควำมผนัผวน 

1.25 หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำให้อยู่ในระดบัที่น่ำพอใจได้ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
อำจได้รับผลกระทบในทำงลบ 

1.26 ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
1.27 บริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบในทำงลบจำกกำรนดัหยุดงำน กำรชะลอกำรท ำงำน และกำรที่ต้นทุนด้ำนแรงงำน

เพิ่มสงูขึน้ และปัญหำด้ำนแรงงำนอื่นๆ 
1.28 เอกสำรฉบบันีม้ีข้อมลูทำงกำรเงินเสมือนท่ีผู้สอบบญัชียงัมิได้ตรวจสอบ 
1.29 บริษัทฯ มีควำมเส่ียงเก่ียวกับกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำและกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจและกำร

ปกครอง 
1.30 บริษัทฯ อำจต้องพึ่งพำกำรให้บริกำรทำงธุรกิจบำงประเภทจำก SCC   
1.31 ข้อเท็จจริงและสถิติจำกแหล่งข้อมลูของทำงกำรและทำงอุตสำหกรรมที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบันีซ้ึง่เก่ียวข้องกบั

เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภำคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกำ สำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบ
วงจร (Integrated Packaging Chain) สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ (Fibrous Chain) และกำรให้บริกำรโซลูชัน
และนวตักรรมด้ำนบรรจภุณัฑ์ ต้องศกึษำอย่ำงรอบคอบและใช้ข้อมลูด้วยควำมระมดัระวงั 

1.32 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อในระดบัต่ำง ๆ เช่น COVID-19 อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ
ธุรกิจ กำรด ำเนินงำน โอกำสทำงธุรกิจ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

2. ควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอื่น 
2.1 กำรประกอบธุรกิจนอกประเทศไทยท ำให้บริษัทฯ มีควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 

2.2 กำรที่ Fajar ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนกำรกระจำยกำรถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรำยย่อย 
(Free Float) ตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) ได้ ท ำให้ Fajar 
ได้รับกำรแจ้งเตือนทำงปกครอง เสียค่ำปรับ หรือถูกระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บน IDX และอำจท ำให้หุ้นของ 
Fajar ถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน IDX ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ Fajar และ ชื่อเสียงของ
บริษัทฯ 
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2.3 บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรเข้ำซือ้หุ้นในบริษัทซึ่งมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ Ho Chi 
Minh Stock Exchange (HOSE) ซึ่งอำจท ำให้ไม่สำมำรถด ำรงสัดส่วนกำรกระจำยกำรถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรำย
ย่อย (Free Float) ตำมเกณฑ์ของ HOSE ได้ในอนำคต ท ำให้บริษัทดงักล่ำวอำจได้รับกำรแจ้งเตอืนทำงปกครอง 
หรือถกูระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บน HOSE ซึง่อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อบริษัทดงักล่ำวและ ชื่อเสียงของ
บริษัทฯ 

2.4 ควำมเส่ียงเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเทศอินโดนีเซีย 
2.4.1 เหตกุำรณ์ทำงกำรเมืองและทำงสงัคมในปัจจบุนัในประเทศอินโดนีเซียอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย 

2.4.2 กำรก่อกำรร้ำยในประเทศอินโดนีเซียอำจท ำให้ประเทศอินโดนีเซียขำดเสถียรภำพ ซึง่จะส่งผลกระทบ
ในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

2.4.3 บริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนเร่ืองดุลอ ำนำจระหว่ำงรัฐบำลท้องถิ่นและรัฐบำล
กลำงในประเทศอินโดนีเซีย 

2.5 ควำมเส่ียงเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเทศเวียดนำม 

2.5.1 ควำมไม่แน่นอนในเร่ืองของระบบเศรษฐกิจและกฎหมำยในประเทศเวียดนำม 

2.5.2 รัฐบำลประเทศเวียดนำมอำจใช้อ ำนำจยึดธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนำมในกรณีที่ประเทศ
เกิดสงครำม กำรก่อกำรกบฏ เกิดภยัพิบตัิสำธำรณะ หรือภำวะฉกุเฉินในประเทศ 

2.5.3 บริษัทฯ อำจถกูโต้แย้งเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้หรือจะเป็นท่ีตัง้ของโรงงำนของบริษัทฯ ใน
อนำคต 

2.5.4 กฎหมำยภำษีอำกรในประเทศเวียดนำมอำจมีกำรเปล่ียนแปลง 
2.6 ควำมเส่ียงเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเทศฟิลิปปินส์ 

2.6.1 กำรขำดเสถียรภำพทำงกำรเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ 
2.6.2 กำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรงอำจท ำให้ประเทศฟิลิปปินส์ขำดเสถียรภำพ 

3. ควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมเป็นเจ้ำของหุ้นของบริษัทฯ 
3.1 ปัจจบุนัยงัไม่มีตลำดส ำหรับกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ และมีควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรซือ้ขำยและส่งมอบหุ้นของ

บริษัทฯ ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
3.2 บริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ SCC ซึ่งอำจมีผลประโยชน์ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของ

ผู้ลงทนุในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำรเข้ำท ำ
รำยกำรระหว่ำงกัน ระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกับบริษัทฯ ไว้แล้ว (โปรดพิจำรณำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.3.14 – “รายการระหว่างกนั”) 

3.3 มลูค่ำทำงบญัชีที่มีตวัตนสทุธิของหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ออกในกำรเสนอขำยครัง้นีอ้ำจน้อยกว่ำมลูค่ำกำรเสนอขำย
และมลูค่ำหุ้นของผู้ลงทนุอำจลดลง (Dilution) ในทนัทีและในจ ำนวนมำก 

3.4 หำกมีกำรขำยหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ ำนวนมำกอำจท ำรำคำหุ้นของบริษัทฯ ลดลงได้ 
3.5 ผู้ลงทนุอำจมีควำมสำมำรถจ ำกดัในกำรเข้ำร่วมจองซือ้หุ้นท่ีเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วน หรือกำรเสนอ

ขำยอื่นในลกัษณะเดียวกนั 
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3.6 กฎหมำยไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อก ำหนดเก่ียวกับข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ข้อจ ำกัด
ดงักล่ำวอำจจ ำกัดควำมสำมำรถของผู้ลงทุนต่ำงด้ำวในกำรโอนหุ้นและอำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของผู้
ลงทนุต่ำงด้ำวและรำคำตลำดของหุ้น 

3.7 บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถ หรืออำจเลือกที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล และบริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลได้หรือไม่นัน้ขึน้อยู่
กบักำรปฏิบตัิตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ 

3.8 หำกนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์หรือนกัวิเครำะห์อตุสำหกรรมไม่เผยแพร่รำยงำนวิจยัหรือรำยงำนเก่ียวกบัธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือหำกเผยแพร่รำยงำนกำรวิจยัเก่ียวกบัหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ ผลกำรด ำเนินงำน 
หรือโอกำสทำงธุรกิจที่ไม่เป็นผลดี หรือที่ไม่ถกูต้อง รำคำหุ้นและปริมำณกำรซือ้ขำยอำจลดลงได้ 

3.9 ผู้ จัดหำหุ้นส่วนเกินอำจมีกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำระดับรำคำ (Stabilization) และอำจจ ำเป็นต้องยุติกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง กำรด ำเนินกำรเพื่อท ำกำรรักษำระดบัรำคำอำจมีขึน้ได้เป็น
ระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้ นของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำรซื อ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ตำม
ข้อก ำหนดในสญัญำยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์ไทยพำณิชย์ จ ำกัด ในฐำนะผู้จดัหำหุ้นส่วน
เกิน ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกินอำจขอยืมหุ้นจ ำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้นจำก SCC เพื่อน ำไปจดัสรรหุ้นเกินกว่ำ
จ ำนวนที่เสนอขำย (หำกมี) ในกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้ซึ่งกำรยืมหุ้นดงักล่ำวอำจท ำให้สดัส่วนกำรถือ
หุ้นของ SCC ในช่วงที่มีกำรยืมหุ้นลดลงไปต ่ำกว่ำร้อยละ 75.0 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ และผู้จดัหำหุ้นส่วนเกินอำจใช้สิทธิซือ้หุ้นในตลำดหลกัทรัพย์ฯ (หำกหุ้นเร่ิม
ซือ้ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้รับอนุญำตภำยใต้กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และเป็นไปตำมภำวะตลำด) และ/หรือ ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุส่วนเกิน เพื่อ
ส่งมอบคืนหุ้นทัง้หมดที่ยืมมำจำก SCC โดยทนัทีที่สำมำรถจดัหำหุ้นได้เพียงพอส ำหรับน ำไปส่งมอบคืนหุ้นท่ียมื
มำจำก SCC แล้ว ผู้จดัหำหุ้นส่วนเกินจะต้องหยดุท ำกำรรักษำระดบัรำคำทนัที 

 
สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ปี 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 : 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงฐำนะทำงกำรเงิน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 
มิถนุำยน 2563  

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 

 2560 2561 2562 2563 

สินทรัพย์รวม (ล้ำนบำท) ........  91,312 93,246 139,513 144,360 
หนีส้ินรวม (ล้ำนบำท) ............  35,662 39,986 76,697 78,947 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ำนบำท) ...  55,650 53,260 62,816 65,414 
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สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ ำนวน 91,312 
ล้ำนบำท 93,246 ล้ำนบำท 139,513 ล้ำนบำท และ 144,360 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรควบรวมกิจกำร Fajar และ Visy Packaging Thailand ในปี 2562 

กำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีสำเหตุหลกัมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
และที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึน้ โดยกำรเพิ่มขึน้ของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทึกสิทธิใน
กำรใช้สินทรัพย์ภำยหลงัจำกที่บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สญัญำเช่ำ” ตัง้แต่วนัที่ 
1 มกรำคม 2563 

หนีส้ินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม จ ำนวน 35,662 
ล้ำนบำท 39,986 ล้ำนบำท 76,697  ล้ำนบำท และ 78,947 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยหนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ยืมจำก SCC และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
เพื่อเป็นเงินทนุในกำรควบรวมกิจกำร Fajar และกำรบนัทึกกำรรวมเงินกู้ยืมของบริษัทต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ ควบรวมกิจกำรมำ  

กำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีสำเหตุหลกัมำจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีที่เพิ่มขึน้ โดยกำร
เพิ่มขึน้ดงักล่ำวมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืม
จำก SCC 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ 55,650 
ล้ำนบำท 53,260 ล้ำนบำท 62,816 ล้ำนบำท และ 65,414 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2561 ลดลงเมื่อเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลเพิ่มขึน้ในปี 2561 ทัง้นี ้
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำ
จำกกำรท่ีก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรเพิ่มขึน้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุเพิ่มขึน้จำกกำรเข้ำซือ้ Fajar  

กำรเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสมยงัไม่ได้
จดัสรรทีเ่พิ่มขึน้ 

ทัง้นี ้ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทุนอีกเป็นเงินจ ำนวน 
2,937 ล้ำนบำท จำกเดิม 1,563 ล้ำนบำท เป็น 4,500 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 1,737 ล้ำนบำท 
ทัง้นี ้เงินปันผลระหว่ำงกำลประกอบด้วย (1) หุ้นปันผลเป็นเงินจ ำนวน 1,563 ล้ำนบำท ด้วยกำรออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
1,563,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนกำรจดัสรรคือหุ้นเดิม 1 หุ้นต่อหุ้น
ปันผล 1 หุ้น และ (2) เงินปันผลจ ำนวน 0.11111111 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 174 ล้ำนบำท และบริษัทฯ ได้จ่ำยหุ้นปันผลและ
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เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที่ 6 ธันวำคม 2562 จึงท ำให้ทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จำกเดิม 
1,563 ล้ำนบำท เป็น 3,126 ล้ำนบำท 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดง ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

 
ส ำหรับปี 

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

ส ำหรับหกเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

 2560 2561 2562 2562 2563 

รำยได้จำกกำรขำย (ล้ำนบำท) ...............  81,455 87,255 89,070 41,529 45,903 
ก ำไรขัน้ต้น (ล้ำนบำท) ...........................  14,165 18,181 17,419 8,368 10,349 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) ........  6,856 9,148 8,506 3,830 5,437 
ก ำไรส ำหรับปี/งวด (ล้ำนบำท) ................  5,374 6,826 5,891 2,884 4,198 
Adjusted EBITDA (ล้ำนบำท) (1) ...........  12,082 14,566 15,036 7,114 8,994 

หมำยเหต ุ

(1) ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) หมำยถึง ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ หกั

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีปรับปรุงให้รวมเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม และลบด้วยส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกบริษัทร่วม ผลกระทบจำก

กำรเปล่ียนแปลงค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังงำนจำกกำรปรบัปรุงชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน รวมทัง้กำรปรับปรุงอื่น ๆ ทัง้นี ้Adjusted EBITDA 

เป็นหลกักำรวดัผลท่ีมิได้เป็นไปตำม TFRS 

 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงอตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคญัของบริษัทฯ ณ วนัที่ / ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 
2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

 ณ วันท่ี / ส ำหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

ณ วันท่ี / ส ำหรับ 
งวดหกเดือนสิน้สุด 
วันท่ี 30 มิถุนำยน 

 2560 2561 2562 2563 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ)(1) .............................  17.4 20.8 19.6 22.5 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) (2) .........  6.7 9.9 8.6 11.4 

อตัรำส่วนก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) (3) ........................  6.5 7.8 6.6 9.1 

Adjusted EBITDA Margin (ร้อยละ) (4) ............  14.6 16.6 16.7 19.5 

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) (5) .....  0.6 0.8 1.2 1.2 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ) (6) ......  6.1 7.4 5.1 5.0(8) 
อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (7) ...............  9.9 12.5 10.2 11.0(8) 

หมำยเหต ุ
(1) อตัรำก ำไรขัน้ต้น ค ำนวณจำกก ำไรขัน้ต้น หำรด้วยรำยได้จำกกำรขำย 

(2) อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ค ำนวณจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ลบด้วยรำยได้อื่นและก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน หำรด้วยรำยได้จำกกำรขำย 

(3) อตัรำส่วนก ำไรสทุธิ ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปี/งวด หำรด้วยรำยได้รวม 
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(4) อตัรำก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin) ค ำนวณจำก Adjusted EBITDA หำร

ด้วยรำยได้รวม 

(5) อตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค ำนวณจำกหนีส้ินรวม หำรด้วยสว่นของผู้ถอืหุ้น 

(6) อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับระยะเวลำท่ีเกีย่วข้อง หำรด้วยสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

(7) อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับระยะเวลำท่ีเกี่ยวข้อง หำรด้วยสว่นของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย 

(8) ในกำรค ำนวณอตัรำสว่นทำงกำรเงินดงักลำ่ว บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมลูตำมงบก ำไรขำดทนุส ำหรับงวด 12 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 และ

ข้อมลูตำมงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มถินุำยน 2563 โดยไม่ได้มีกำรเฉล่ีย 

 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 

รำยได้จำกกำรขำยของสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเพิ่มขึน้ 6,295 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.6 จำกเดิม 
32,139 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 เป็น 38,433 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 มิถุนำยน 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกผลกระทบด้ำนบวกจำกกำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของ  Fajar และ Visy 
Packaging Thailand ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 และวนัท่ี 1 กนัยำยน 2562 ตำมล ำดบั 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 3,391 ล้ำนบำท หรือร้อยละ  5.0 
จำกเดิม 68,234 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 เป็น 71,625 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกผลบวกที่เกิดจำก
กำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 และวันที่ 1 กันยำยน 
2562 ตำมล ำดบั 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 4,532 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.1 
จำกเดิม 63,702 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2560 เป็น 68,234 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรำคำขำยที่เพิ่มขึน้ 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ 

รำยได้จำกกำรขำยของสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษลดลง 1,921 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.5 จำกเดิม 9,390 ล้ำน
บำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 เหลือ 7,469 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 
2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกปริมำณกำรขำยและรำคำขำยเฉล่ียที่เกิดขึน้จริงของผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดำษพิมพ์เขียน
ของบริษัทฯ ที่ลดลง 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ ลดลง 1,576 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.3 จำก 19,021 
ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 เป็น 17,445 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยภำชนะบรรจุ
อำหำร กระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อ 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ  เพิ่มขึน้ 1,268 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.1 จำก 
17,753 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2560 เป็น 19,021 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรำคำขำยที่เพิ่มขึน้ และกำร
ควบรวมกิจกำร IPSB ในเดือนมกรำคม 2561 ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตภำชนะบรรจอุำหำรในประเทศมำเลเซีย 
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รำยได้จำกกำรขำยรวม  

รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 4,374 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.5 จำกเดิม 41,529 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหก
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 เป็น 45,903 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 โดยรำยได้จำก
กำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีรำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษลดลง  

รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ อยู่ในระดบัค่อนข้ำงคงที่ โดยรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้ 1,815 ล้ำนบำท หรือร้อย
ละ 2.1 จำกเดิม 87,255 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 เป็น 89,070 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2562 โดยรำยได้จำกกำรขำยจำกสำย
ธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ 
ลดลง 

รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 5,800 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.1 จำกเดิม 81,455 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2560 
เป็น 87,255 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยจำกทัง้สำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์
แบบครบวงจรและสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ 

ก ำไรขัน้ต้นและอัตรำก ำไรขัน้ต้น 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 14,165 ล้ำนบำท 18,181 ล้ำนบำท 17,419 ล้ำนบำท และ 10,349 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ต้น เท่ำกบั ร้อยละ 17.4 ร้อยละ 20.8 ร้อยละ 19.6 และร้อยละ 22.5 ตำมล ำดบั โดยกำรท่ีอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 
2561 เพิ่มขึน้จำกปี 2560 นัน้ มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำคำขำยโดยรวม ส่วนกำรลดลงของก ำไรขัน้ต้นในปี 2562 
จำกปี 2561 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยเฉล่ียที่เกิดขึน้จริงของกระดำษบรรจภุณัฑ์และกระดำษพิมพ์เขียน 

อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ในงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 จำกปี 2562 มีสำเหตหุลกัมำกำรเพิ่มขึน้ของ
สดัส่วนรำยได้จำกสำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่สงูกว่ำสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ จึงส่งผลให้
อตัรำก ำไรขัน้ต้นโดยรวมสงูขึน้ 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 6,857 ล้ำนบำท 9,148 ล้ำนบำท 8,506 ล้ำนบำท และ 5,437 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิด
เป็นอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับร้อยละ 6.7 ร้อยละ 9.9 ร้อยละ 8.6 และร้อยละ 11.4 ตำมล ำดับ โดยกำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มีสำเหตทุี่สอดคล้องกนักบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้น
ของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ยังได้รับผลกระทบจำกรำยได้อื่นที่เพิ่มขึน้จำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทนุใน TUP ซึ่งช่วยเพิ่มก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรลดลงของอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ในปี 2562 และกำรเพิ่มขึน้ของอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563  ยังได้รับ



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 19 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

ผลกระทบจำกค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนกังำนจำกกำรปรับปรุงเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนจ ำนวน 527 ล้ำนบำท ซึง่
เกิดขึน้เฉพำะในปี 2562 

ก ำไรส ำหรับปี/งวดและอัตรำก ำไรสุทธิ 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีก ำไรส ำหรับปี/งวด จ ำนวน 5,374 ล้ำนบำท 6,826 ล้ำนบำท 5,891 ล้ำนบำท และ 4,198 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็น
อตัรำก ำไรสทุธิ เท่ำกับร้อยละ 6.5 ร้อยละ 7.8 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 9.1 ตำมล ำดบั โดยกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มีสำเหตทุี่สอดคล้องกนักบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้กำรลดลงของอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2562 ยงัได้รับผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมจำก SCC 
และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เพื่อเป็นเงินทุนในกำรควบรวมกิจกำร Fajar และกำรบนัทึกกำรรวมเงินกู้ยืมของ
บริษัทต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ ควบรวมกิจกำรมำ ส่วนกำรเพิ่มขึน้ของอัตรำส่วนก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
มิถนุำยน 2563 ได้รับผลกระทบจำกอตัรำภำษีที่แท้จริงที่ลดลง ซึง่มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำร
ตดับญัชีจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคลของประเทศอินโดนีเซีย 

Adjusted EBITDA และ Adjusted EBITDA Margin 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) จ ำนวน 12,082 ล้ำนบำท 
14,566 ล้ำนบำท 15,036 ล้ำนบำท และ 8,994 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นอตัรำก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ
และค่ำตดัจ ำหน่ำยที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin) เท่ำกับ ร้อยละ 14.6 ร้อยละ 16.6 ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 
19.5 ตำมล ำดบั  

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ำกบั 0.6 เท่ำ 0.8 เท่ำ 1.2 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ตำมล ำดับ โดยในปี 2561 อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้ เนื่องจำกส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงในขณะท่ีหนีสิ้นรวมที่เพิ่มขึน้ โดยกำรท่ีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 นัน้ เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผลที่สงูกว่ำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2561  

ส ำหรับปี 2562 อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ มีสำเหตุหลกัมำจำกหนีสิ้นรวมที่เพิ่มขึน้ 
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเข้ำซือ้กิจกำร Fajar ที่บริษัทฯ มีกำรกู้ยืมเงินจำก SCC และจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มเติม และกำรจดัท ำ
งบกำรเงินรวมกับ Fajar ที่ต้องมีกำรน ำหนีสิ้นของ Fajar มำรวมในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2562 ภำยหลงักำร
เข้ำซือ้กิจกำรของ Fajar  

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ เท่ำกบั ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 7.4 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 5.0 ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำดงักล่ำวในปี 2561 เกิด
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จำกกำรที่ก ำไรส ำหรับปี 2561 ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.0 จำกปีก่อนหน้ำ ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉล่ียของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 4.5 จำกปีก่อนหน้ำ  

ส่วนกำรลดลงของอตัรำดงักล่ำวในปี 2562 เกิดจำกกำรท่ีก ำไรส ำหรับปี 2562 ของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 13.7 จำก
ปีก่อนหน้ำ ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉล่ียของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 26.1 จำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งได้รับผลกระทบมำจำกกำรที่
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เพิ่มขึน้จำกกำรควบรวมกิจกำร Fajar ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนของ 
Fajar นัน้ถกูน ำมำรวมในผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2562 แค่เพียงหกเดือน  

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิแผนกำรเสนอซือ้หุ้นสำมญัในสดัส่วนข้ำง
มำกของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“SOVI”) ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตชัน้น ำในด้ำนบรรจภุณัฑ์ปลำยน ำ้ จำก
เยื่อและกระดำษ ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์นครโฮจิมินห์ โดยลงทุนผ่ำน TCG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
และ Rengo ในสดัส่วนร้อยละ 70:30 ตำมล ำดบั โดยในเดือนพฤษภำคม TCG ได้ท ำกำรเจรจำและเซ็นสญัญำซือ้ขำยหุ้นกบั
ผู้ ถือหุ้นของ SOVI เพื่อท ำกำรซือ้หุ้นเพื่อควบรวมกิจกำรของ SOVI โดยผู้ขำยอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขบงัคบัก่อน 
(Condition Precedent) ในสญัญำซือ้ขำยหุ้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที ่2.4.16 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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