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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน)
(SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED)
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

ข้ อ มูล สรุ ป นี เ้ ป็ น ข้ อ มูล ที ่ม ำจำกแบบแสดงรำยกำรข้ อ มูล กำรเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์แ ละร่ ำ งหนัง สือ ชี ช้ วนฉบับ ล่ำ สุด ที ่บ ริ ษ ัท ฯ ยื่น ต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) เมื่อวัน ที่ 3 กัน ยำยน 2563 ทัง้ นี ้ ผู้ล งทุน สำมำรถ
ศึกษำข้ อมูล รำยละเอียดอื่น ๆ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล กำรเสนอขำยหลักทรัพย์แ ละหนังสือชีช้ วนฉบับ ที่มีผ ลบังคับใช้ ได้ ที่ website
ของสำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ซึ่งจะมีกำรนำเสนอใน website ของสำนักงำน ก.ล.ต. ต่อไป
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรั พย์และร่ ำงหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูล
สรุ ป เกี่ย วกับ กำรเสนอขำย ลัก ษณะและควำมเสี่ย งของบริ ษัท ที่อ อกและเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ ( “บริ ษัท ฯ”) ดัง นัน้ ผู้
ลงทุนต้ องศึกษำข้ อมูลในรำยละเอียดจำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ ำงหนังสือชีช้ วนฉบับ
เต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้ จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และบริ ษัทฯ หรื ออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล กำร
เสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ แ ละร่ ำ งหนัง สือ ชี ช้ วนที ่บ ริ ษ ัท ฯ ยื ่น ต่อ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ได้ ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้ อมูลสรุ ปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชำชน
บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: วันที่ [•]-[•])
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย:
ผู้เสนอขำย:

บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ:

บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจหลักในกำรให้ บริ กำรโซลูชันด้ ำนบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งแบ่งออกเป็ น
2 สำยธุรกิจหลัก คือ สำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจรและสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ
รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

จำนวนหุ้นที่เสนอขำย:

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยโดยบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
26.5 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผ้ จู ดั หำหุ้นส่วนเกินอำจใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนจำกบริษัทฯ ในกรณีที่มีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
หำก ณ วัน ปิ ด กำรเสนอขำยหุ้น ทัง้ หมดจ ำนวน 1,127,550,000 หุ้น มี ผ้ ูจ องซื อ้ หุ้น เป็ น
จ ำนวนมำกกว่ ำ หุ้น ทัง้ หมดที่ เ สนอขำยดัง กล่ ำ ว อำจมี ก ำรจัด สรรหุ้ น ส่ ว นเกิ น (OverAllotment) จำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น ซึ่งหุ้นส่วนเกินดังกล่ำวจะมีจำนวนไม่เกินร้ อย
ละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ อย่ำงไรก็ดี จำนวนหุ้นที่เสนอขำยสุดท้ ำยจะ
ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทฯ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำ ย และผู้
ซื ้อหุ้นเบื ้องต้ นในต่ำงประเทศ (ถ้ ำมี)
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สัดส่ วนกำรเสนอขำยหุ้น:
ประเภทผู้ลงทุน
[•]

จำนวนหุ้นที่เสนอขำย
(หุ้น)
[•]

สัดส่ วนที่เสนอขำย
(ร้ อยละ)
[•]

[•]

[•]

[•]

รวมทัง้ สิ ้น

100.0

เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำย:  รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting) ตำมจำนวน
หุ้นที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตั ้งผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting
Agreement) และสั ญ ญำซื อ้ ขำยหุ้ นในต่ ำ งประเทศ ( International Purchase
Agreement) (ถ้ ำมี)
 ไม่รับประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)
รำคำที่เสนอขำยต่ อประชำชน: [•] บำทต่อหุ้น
มูลค่ ำกำรเสนอขำย:
[•] บำท
มูลค่ ำที่ตรำไว้ (Par Value): 1.0 บำทต่อหุ้น
มูลค่ ำตำมรำคำบัญชี (Book Value): 20.9 บำทต่อหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นหรื อหลักทรั พย์ แปลงสภำพในช่ วง 6 เดือนก่ อนหน้ ำวันยื่นคำขออนุญำตต่ อสำนักงำน
ก.ล.ต. จนถึงวันที่เสนอขำย:
 ไม่มี  จำนวนหุ้นหรื อหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภำพ: … หุ้น รำคำเสนอขำยหรื อรำคำแปลงสภำพ: ….. บำท
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้ออกและเสนอขำยหลักทรั พย์ กับกลุ่มที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และ/หรื อกลุ่มผู้จัดจำหน่ ำย
หลักทรั พย์ เช่ น กำรถือหุ้นระหว่ ำงกัน กำรมีกรรมกำร ผู้บริ หำร บุคลำกร ของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และ/หรื อผู้
จำหน่ ำยหลักทรั พย์ ดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรของผู้ออกและเสนอขำยหลักทรั พย์ กำรกู้ยืมจำกกลุ่มที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน และ/หรื อกลุ่มผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรั พย์ และควำมสัมพันธ์ อ่ นื ที่อำจทำให้ ท่ีปรึ กษำทำงกำรเงิน และ/
หรือผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ขำดควำมอิสระในกำรทำหน้ ำที่
 ไม่มี  มี
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรใช้ วงเงินกู้ยืมกับ
(1) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และเป็ นผู้ถื อ
หุ้ น ในสัด ส่ว นร้ อ ยละ 99.9 ของบริ ษ ัท หลัก ทรัพ ย์ ไทยพำณิช ย์ จ ำกัด ซึ ่ง เป็ น
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
โดยรวมเป็ นวงเงินกู้ จำนวน 9,763 ล้ ำนบำท และ มียอดเงินกู้คงค้ ำง ณ วันที่ 30
มิถนุ ำยน 2563 จำนวน 2,907 ล้ ำนบำท
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(2) ธนำคำรกรุ ง เทพ จ ำกัด (มหำชน) ซึ ่ง เป็ น ผู้ ถือ หุ้ น ในสัด ส่ว นร้ อ ยละ 99.9 ของ
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย
โดยรวมเป็ นวงเงินกู้ จำนวน 7,487 ล้ ำนบำท และ มียอดเงินกู้คงค้ ำง ณ วันที่ 30
มิถนุ ำยน 2563 จำนวน 1,375 ล้ ำนบำท
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้ อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย:
[•]
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำร” ที่ไม่ ติด Silent Period: จำนวน [•] หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ [•] ของจำนวน
หุ้นที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ตลำดรอง:
 SET
 mai
หมวดธุรกิจ (Sector):
สินค้ ำอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์
เกณฑ์ เข้ ำจดทะเบียน:
 Profit Test  Market Capitalization Test

บริษัทฯ ประมำณกำรว่ำจะได้ รับเงินจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ (ภำยหลังหักค่ำใช้ จ่ำยในกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์) จำนวนประมำณ [•] – [•] ล้ ำนบำท (โดยมีกำรเสนอขำยหุ้นทังจ
้ ำนวน แต่ไม่มีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) หรื อ
[•] – [•] ล้ ำนบำท (โดยมีกำรเสนอขำยหุ้นทัง้ จำนวน และรวมหุ้นที่ผ้ ูจัดหำหุ้นส่วนเกินใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่ม ทุนทัง้
จำนวนจำกบริษัทฯ กรณีที่มีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ อำจพิจำรณำนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้ รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพ ย์ในครั ง้ นี ้ (หลังหักค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรเสนอขำยหลักทรั พย์) รวมถึงเงินที่ได้ รับหำกผู้จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่ม
ทุน ส่ว นเกินจำกบริ ษัท ฯ ในกรณี ที่มีกำรจัดสรรหุ้น ส่วนเกิน นำไปใช้ ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้ เงิน ตำมที่ระบุในตำรำง
ด้ ำนล่ำงนี ้
บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์กำรใช้ เงินจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ (ภำยหลังหักค่ำใช้ จ่ำยในกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์) ดังนี ้:

วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน

จำนวนเงินที่ใช้
โดยประมำณ
(ล้ ำนบำท)

ระยะเวลำที่ใช้
เงินโดยประมำณ

รำยละเอียด

หมำยเหตุ

1. ใช้ เป็ นเงิ น ลงทุ น ในกำรขยำย
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยกำรขยำยก ำลั ง กำร
ผลิตของบริ ษัทฯ (organic) และ/
หรื อ กำรเข้ ำซื อ้ กิ จ กำร รวมถึ ง
ทรัพย์สินอื่น (inorganic)

[•]

[•]

[•]

[•]
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2. ช ำระคื น เงิ น กู้ ยื ม ให้ กั บ บริ ษั ท
ใหญ่ และ/หรื อสถำบั น ทำ ง
กำรเงิ น (ซึ่ง อำจรวมถึ ง สถำบัน
ทำงกำรเงินมีควำมสัมพันธ์ กับที่
ปรึ ก ษำทำงกำรเงิ น และ/หรื อ
ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยและ
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 ำ ยและรั บ ประกั น กำร
จำหน่ำยหลักทรัพย์)

[•]

[•]

[•]

[•]

3. ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นในกำร
ดำเนินกิจกำร

[•]

[•]

[•]

[•]

อย่ำ งไรก็ดี ในกรณี ที่ยัง ไม่ได้ มี ก ำรใช้ เงิน จำกกำรเสนอขำยหลัก ทรั พ ย์ ในครั ง้ นี เ้ พื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในกำร
ขยำยธุรกิจด้ วยกำรขยำยกำลังกำรผลิตของบริษัทฯ (organic) และ/หรื อกำรเข้ ำซื ้อกิจกำร รวมถึงทรัพย์สินอื่น (inorganic)
ตำมที่คำดหมำยในตำรำงข้ ำงต้ น บริ ษัทฯ อำจใช้ เงินที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครั ง้ นี ้ ในกำรเข้ ำทำธุรกรรม
ต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรเงิน (Treasury Management) ของบริ ษัทฯ ตำมธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ ในรำยกำร
ดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน

จำนวนเงินที่ใช้
โดยประมำณ
(ล้ ำนบำท)

ระยะเวลำที่ใช้
เงินโดยประมำณ

รำยละเอียด

หมำยเหตุ

1. ชำระคืนเงินกู้ยืมให้ กบั บริษัทใหญ่

[•]

[•]

[•]

[•]

2. ชำระคืนเงินกู้ยืมให้ กบั สถำบันทำง
กำรเงิน (ซึง่ อำจรวมถึงสถำบันทำง
ก ำ รเ งิ น มี ค วำมสั ม พั น ธ์ กั บ ที่
ปรึ ก ษำทำงกำรเงิ น และ/หรื อ
ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
แ ล ะ /ห รื อ ผู้ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย แ ล ะ
รับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์)

[•]

[•]

[•]

[•]

กำรประมำณกำรข้ ำงต้ นของบริ ษัทฯ เป็ นไปตำมแผนธุรกิจในปั จจุบัน และเป็ นประมำณกำรที่ดีที่สุ ดในกำร
จัดสรรเงินที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครัง้ นี ้ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั แผนงำนของบริษัทฯ และประมำณกำรเกี่ยวกับค่ำใช้ จ่ำยของ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 4
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)
บริษัทฯ ในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ แผนงำนของบริษัทฯ ในอนำคต และค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจริง อำจแตกต่ำงกันไป ดังนัน้ แผนกำรใช้
เงินที่เกิดขึ ้นจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกแผนงำนปั จจุบนั นอกจำกนี ้ จำนวนหุ้นที่เสนอขำยสุดท้ ำยอำจน้ อยกว่ำจำนวนหุ้นที่
เสนอขำยขันสู
้ งสุดตำมที่ได้ เปิ ดเผยในเอกสำรฉบับนี ้ ซึง่ อำจทำให้ บริษัทฯ ได้ รับเงินจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครัง้ นี ้น้ อย
กว่ำที่ประมำณกำรไว้ ข้ำงต้ น ดังนัน้ แผนกำรใช้ เงินที่เกิดขึ ้นจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น และทำ
ให้ บริ ษัทฯ อำจมีควำมจำเป็ นต้ องจัดสรรเงินที่จะได้ รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้แตกต่ำงไปจำกประมำณกำร
ข้ ำงต้ น โดยบริษัทฯ เชื่อว่ำกรณีดงั กล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนกำรลงทุนของบริษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ ทังนี
้ ้ หำกบริษัท
ฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้ เงินตำมที่ค ำดหมำยใน 2 ตำรำงข้ ำ งต้ น บริ ษัทฯ จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
นโยบำยกำรจ่ ำยปั นผล
นโยบำยกำรจ่ ำยปั นผลของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปั นผลตำมข้ อกำหนดทำงกฎหมำย ซึ่งรวมถึงพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่ำบริษัทมหำชนจำกัดจะสำมำรถจ่ำยเงินปั นผลจำก
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้ ในกรณีที่ไม่มีกำรขำดทุนสะสม
บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 20 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม หลังหักภำษี เงินได้
นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่ กฎหมำยและบริ ษัทฯ กำหนดไว้ ในแต่ละปี โดยอัตรำกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไปจำกที่กำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับผลกำรดำเนินงำน โครงสร้ ำงและฐำนะทำงกำรเงิน
สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำรลงทุนเพิ่มเติม แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจ กำรสำรองเงินไว้ เพื่อชำระคืนเงิ นกู้ยืม
หรื อ เป็ น เงิน ทุน หมุน เวียนภำยในบริ ษัท ฯ เงื่อ นไขและข้ อ จำกัด ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญ ญำกู้ยืม เงิน และปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในกำรบริ หำรงำน
ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวต้ องไม่เกินกว่ำกำไรของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมแนวทำงที่ปรำกฎตำม
คำชีแ้ จงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผลของบริ ษัทย่ อย
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย จะเป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทของบริ ษัทย่อยจะพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบและจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยในแต่ละปี เว้ นแต่จะเป็ นกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทของบริ ษัทย่อยมีอำนำจอนุมัติให้ จ่ำยเงินปั นผลได้ เป็ นครั ง้ ครำวเมื่อเห็นว่ำ
บริ ษัท ย่อ ยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนัน้ ได้ ภำยใต้ ก รอบของกฎหมำยประเทศที่บ ริ ษัท ย่อยหรื อ บริ ษัทร่ วมตั ้งอยู่
และให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทของบริ ษัทย่อยรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทของบริ ษัทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลโดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ผลกำรดำเนินงำน โครงสร้ ำงและฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำรลงทุนเพิ่มเติม
แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจ กำรสำรองเงินไว้ เพื่อจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมหรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริ ษัทย่อย
เงื ่อ นไขและข้ อ จ ำกัด ตำมที ่ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญำกู้ ย ืม เงิน และปั จ จัย อื ่น ๆ ที ่เ กี ่ย วข้ อ งในกำรบริ ห ำรงำนตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทของบริ ษัทย่อย และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยเห็นสมควร

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 5
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทฯ มีแนวทำงในกำรกำกับดูแลบริ ษัทย่อยเพื่อให้ บริ ษัทย่อยดำเนินกำรจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงสม่ำเสมอ โดย
บริษัทย่อยหลักจะมีอตั รำกำรจ่ำยเงินปั นผลอยู่ระหว่ำงร้ อยละ 20 ถึงร้ อยละ 100 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อยหลักดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยหลักขึน้ อยู่กับปั จจัยอื่น ๆ ด้ วย เช่น ผลกำรดำเนินงำน โครงสร้ ำงและฐำนะทำง
กำรเงิน กำรกันเงินสำรองตำมกฎหมำย กำรตกลงกันระหว่ำงผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติ มในส่วนที ่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 6
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรั พย์ :
บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทชัน้ นำที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้ บริ กำรโซลูชัน
ด้ ำนบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอทังบรรจุ
้
ภณ
ั ฑ์จำกเยื่อและกระดำษ (Fiber-Based
Packaging) บรรจุภัณฑ์ จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging หรื อ “PPP”) และ
ภำชนะบรรจุอ ำหำร (Food Service Products) พร้ อมบริ ก ำรออกแบบ กำรพิ ม พ์ แ ละโซลูชั่น ที่ หลำกหลำยตำมที่ลูกค้ ำ
ต้ องกำร จำกข้ อมูลของ ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวนั จัดทำ ณ เดือนสิงหำคม 2563 ในปี 2562 บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตกระดำษบรรจุ
ภัณฑ์รำยใหญ่ที่สดุ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังกำรผลิตรวม 4.0 ล้ ำนตันต่อปี (รวมกำลังกำรผลิตของ Fajar)
และเป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) รำยใหญ่ที่สดุ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลัง
กำรผลิตรวม 1.1 ล้ ำนตันต่อปี นอกจำกนี ้ จำกข้ อมูลของ ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวนั จัดทำ ณ เดือนสิงหำคม 2563 ในปี 2562
บริ ษัทฯ ยังเป็ นผู้ให้ บริ กำรโซลูชันด้ ำนกระดำษบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ
พิจำรณำจำกปริมำณกำรขำย
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ เป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริกำรชันน
้ ำด้ ำนบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรขนำดใหญ่ที่สดุ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ที่ มี รูป แบบธุ ร กิจ แบบบูร ณำกำรในแนวตัง้ และมี แ หล่ ง จัดหำวัตถุดิ บ เองได้ โดยตรง เช่ น เศษกระดำษรี ไซเคิล
(Recovered Paper หรื อ "RCP") ไม้ เยื่อและกระดำษ กำรที่บริษัทฯ สำมำรถเข้ ำถึงวัตถุดิบที่สำคัญและผลิตภัณฑ์ขนต้
ั ้ นได้
โดยตรงเป็ นสิ่งสำคัญในกำรเสริ มสร้ ำงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขนปลำย
ั้
และควำมน่ำเชื่อถือในกำรส่งมอบสินค้ ำให้ ลูกค้ ำ
อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ ำนต้ นทุน สิ่งเหล่ำนี ้ส่งผลให้ โครงสร้ ำงธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบ
วงจรของบริษัทฯ นันยำกที
้
่จะลอกเลียนแบบได้ โดยง่ำย ทังนี
้ ้ บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะรักษำสถำนะในกำรเป็ นผู้ให้ บริกำรด้ ำน
บรรจุภณ
ั ฑ์ชนน
ั ้ ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นผู้ประกอบกำรรำยแรก ๆ ที่นำเสนอโซลูชนั ด้ ำนบรรจุภณ
ั ฑ์แบบ
ครบวงจรด้ วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจหมุนเวียน
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 2 ธุรกิจ หลัก ได้ แก่ สำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจร (Integrated
Packaging Chain) และสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ (Fibrous Chain)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)
• สำยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร: บริ ษัทฯ จำหน่ำยผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์จำกเยื่อและกระดำษ (Fiber-Based
Packaging) กระดำษบรรจุ ภัณ ฑ์ (Packaging Paper) และบรรจุ ภัณ ฑ์ จ ำกวัส ดุ ส มรรถนะสูง และพอลิ เ มอร์
(Performance and Polymer Packaging) ในส่ ว นของบรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ำกเยื่ อ และกระดำษ ( Fiber-Based
Packaging) บริ ษัทฯ ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภณ
ั ฑ์กล่องพิมพ์
สี เ พื่ อ กำรแสดงสิ น ค้ ำ (Retail Display Packaging) ถุ ง กระดำษรี ไ ซเคิ ล ส ำหรั บ สิ น ค้ ำ อุป โภคบริ โ ภค และถุง
อุตสำหกรรมเป็ นหลัก และเพื่อส่งเสริ มกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษที่แข็งแกร่ ง และ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ บริ ษัทฯ จึงได้ พฒ
ั นำธุรกิจสำย PPP ตั ้งแต่ปี 2558 จนสำมำรถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) และบรรจุภณ
ั ฑ์แบบคงรูป (Rigid Packaging) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เหมำะกับ
ลูก ค้ ำ ผู้ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในอุ ต สำหกรรมสิ น ค้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภคที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว ( Fast-Moving
Consumer Goods หรื อ “FMCG”) เช่น อำหำรและสินค้ ำอุปโภคบริ โภค โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษัทฯ
มี ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นสำยธุ ร กิ จ บรรจุภัณ ฑ์ แ บบครบวงจรที่ ค รอบคลุม และหลำกหลำยประมำณ 120,000 รู ป แบบ
(Stocking Keeping Unit หรื อ "SKU”) เพื่อรองรับตลำดผู้บริโภคที่มีแนวโน้ มควำมต้ องกำรที่หลำกหลำยและเติบโต
สูง นอกจำกนี ้เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ฝ่ ำยโซลูชนั ด้ ำนกำรออกแบบ
ของบริ ษัทฯ กล่ำวคือ อินสไปร์ สตูดิโอ ("Inspired Studio") ซึ่งเป็ นศูนย์ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์แบบครบ
วงจรของบริ ษัทฯ ยังให้ บริ กำรออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบขำยหน้ ำร้ ำน (point-of-sale) และวัตถุประสงค์
ทำงกำรตลำดอื่นๆ ที่ชนะรำงวัลต่ำงๆ มำแล้ วด้ วย
• สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ: บริ ษัทฯ จำหน่ำยภำชนะสำหรับบรรจุอำหำร ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดำษ ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบไปด้ วยกระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดำษ
สัดส่ วนรำยได้ :
ตำรำงข้ ำงล่ำงนีแ้ สดงให้ เห็นถึงสัดส่วนรำยได้ จำกกำรขำยของบริ ษัทฯ จำกแต่ละสำยธุรกิจสำหรับช่วงเวลำที่ได้
ระบุไว้
2560

สำยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร2)
บรรจุภณ
ั ฑ์จำกเยื่อและกระดำษ ...
กระดำษบรรจุภณ
ั ฑ์ .....................
บรรจุภณ
ั ฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและ
พอลิเมอร์ ......................................
รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์แบบครบวงจร(3) ....................

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
(1)
(ร้ อยละ)
2561
(ร้ อยละ)(1)
2562
(ร้ อยละ)(1)
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ล้ ำนบำท ยกเว้ นจำนวนร้ อยละ)

สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนำยน
2563
(ร้ อยละ)(1)
(สอบทำนแล้ ว)

24,233
35,645

29.7
43.8

25,376
38,135

29.1
43.7

24,615
41,725

27.7
46.8

11,649
23,294

25.4
50.7

3,824

4.7

4,723

5.4

5,285

5.9

3,491

7.6

63,702

78.2

68,234

78.2

71,625

80.4

38,434

83.7

สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ(2)
รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อ
และกระดำษ(3) ...............................

17,753

21.8

19,021

21.8

17,445

19.6

7,469

16.3

รำยได้ รวมจำกกำรขำย...................

81,455

100.0

87,255

100.0

89,070

100.0

45,903

100.0

หมำยเหตุ:
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)
(1)

คำนวณเป็ นร้ อยละของรำยได้ รวมจำกกำรขำยของบริษัทฯ

(2)

ข้ อมูลตำมส่วนงำนแต่ละส่วนของสำยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรนำมำจำกข้ อมูลทำงกำรเงินสำหรับผู้บริหำรที่ไม่ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

(3)

สุทธิจำกกำรตัดรำยกำรระหว่ำงสำยธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ :
โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนำคม 2563 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป
เป็ นครัง้ แรก สรุปได้ ดงั นี ้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

ก่ อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนต่ อประชำชนเป็ นกำร
ทั่วไปเป็ นครัง้ แรก
ณ วันที่ 24 มีนำคม 2563
จำนวนหุ้น
(หุ้น)

1. SCC(1)
2. นำยเทวัญ ตันติจตั ตำ
นนท์
3. บริษัทแรนเดอรีเบอ
รำมำกำร จำกัด
4. นำงสำวอรพินทร์ ธิดำ
รัตน์
5. นำยแมน นำนำ
6. Roman Catholic
Mission of Bangkok
7. นำยอุเทน ตันติจตั ตำ
นนท์
8. นำยสมศักดิ์ นำนำ
9. นำยพิพฒ
ั พงศ์ อิศร
เสนำ ณ อยุธยำ
10. นำยยุพ นำนำ
11. ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่นๆ
12. ประชำชนทัว่ ไป
รวม

ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่ อประชำชน
เป็ นกำรทั่วไปเป็ นครัง้ แรก
ภำยใต้ สมมติฐำนว่ ำจะมีกำรใช้
ภำยใต้ สมมติฐำนว่ ำจะไม่ มีกำร
สิทธิซอื ้ หุ้นเพิ่มทุนส่ วนเกินทัง้
ใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นส่ วนเกิน
จำนวน(3)
จำนวนหุ้น
สัดส่ วนกำร
จำนวนหุ้น
สัดส่ วนกำร
(หุ้น)
ถือหุ้น
(หุ้น)
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
3,095,882,660
72.78
3,095,882,660
70.00(2)
2,320,000
0.05
2,320,000
0.05

3,095,882,660
2,320,000

สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.04
0.07

1,872,000

0.06

1,872,000

0.04

1,872,000

0.04

1,634,000

0.05

1,634,000

0.04

1,634,000

0.04

1,563,200
1,068,960

0.05
0.03

1,563,200
1,068,960

0.04
0.03

1,563,200
1,068,960

0.04
0.02

1,000,000

0.03

1,000,000

0.02

1,000,000

0.02

931,440
528,880

0.03
0.02

931,440
528,880

0.02
0.01

931,440
528,880

0.02
0.01

499,440
18,699,420
3,126,000,000

0.02
0.60
100.00

499,440
18,699,420
1,127,550,000
4,253,550,000

0.01
0.45
26.51
100.00

499,440
18,699,420
1,296,680,000
4,422,680,000

0.01
0.43
29.32
100.00

หมำยเหตุ: (1) SCC เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding
Company) โดยเข้ ำไปถือหุ้นหรื อลงทุนในธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)
(2) จำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) จะมีสดั ส่วนไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ และ SCC จะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 70 ของทุนชำระ
แล้ วของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
(3) ในกรณี ที่มีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกินทัง้ จำนวน ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะดำเนินกำรยืมหุ้นจำก SCC จำนวนไม่เกิ น
169,130,000 หุ้น

คณะกรรมกำรบริษัท:
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมกำร 12 ท่ำน ดังนี(1)้
1.
2.
3.
4.
5.

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
นำยประสำร ไตรรัตน์วรกุล
นำยชลณัฐ ญำณำรณพ
นำยชุมพล ณ ลำเลียง
นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร
นำยชำลี จันทนยิ่งยง

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นำงผ่องเพ็ญ เรื องวีรยุทธ
ศำสตรำจำรย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
นำยธนวงษ์ อำรี รัชชกุล
นำยธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
นำยวิชำญ จิตร์ ภกั ดี
นำยวนัส แต้ ไพสิฐพงษ์
นำยวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร และประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร(1)
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ

หมำยเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 217 (1/2563) เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 มีมติอนุมัติตำแหน่งของผู้บริ หำรโดยให้ มีผลตัง้ แต่วันที่ 1
กุมภำพันธ์ 2563

สรุ ปปั จจัยควำมเสี่ยง :
1. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจและกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
1.1 อุต สำหกรรมที่บ ริ ษัทฯ ด ำเนิ น กำรอยู่เป็ นธุ รกิ จที่มีก ำรแข่งขันสูง และกำรแข่งขัน ที่ เพิ่มสูงขึ น้ อำจกดดันให้
ยอดขำยและรำคำขำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ลดลง
1.2 ธุรกิจของบริษัทฯ ต้ องอำศัยกำรจัดหำวัตถุดิบและพลังงำนที่พึ่งพำได้ ซึง่ หำกบริษัทฯ ขำดแคลนวัตถุดิบ หรื อกำร
จัดส่งวัตถุดิบล่ำช้ ำ หรื อต้ นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ ้น (เช่น ไม้ ไม้ สับ RCP หรื อพลังงำน) อำจส่งผลกระทบทำงลบ
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ
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1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14
1.15
1.16

1.17

1.18

ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและพลังงำนที่สำคัญ ตลอดจนกำรที่บริ ษัทฯ อำจไม่สำมำรถปรับรำคำสินค้ ำให้
สะท้ อนต้ นทุนขำยที่เพิ่มขึ ้นได้ ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อประสิทธิภำพด้ ำนต้ นทุน
และอัตรำกำไรของบริษัทฯ
หำกบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์แนวโน้ มของเทคโนโลยี หรื อพัฒนำและทำกำรตลำดผลิตภัณฑ์ที่สร้ ำงสรรค์
จำกนวัตกรรมได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ธุรกิจ ฐำนะ
ทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริ ษัทฯ อำจไม่สำมำรถขยำยธุรกิจไปยังตลำดในประเทศตลำดเกิดใหม่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้
หรื อบริ ษัทฯ อำจประสบปั ญหำในกำรบริ หำรจัดกำรกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำง
ลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ อำจไม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรลงทุนในเชิงกลยุทธ์ หรื อในกำรรวมเข้ ำกับกิจกำร หรื อธุรกิจที่บริ ษัทฯ
ได้ มำจำกกำรเข้ ำควบรวมกิจกำร
บริษัทฯ อำจต้ องรับรู้กำรด้ อยค่ำที่เกี่ยวกับค่ำควำมนิยม (Goodwill) และสินทรัพย์อื่น
กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อำจทำให้ บริษัทฯ ต้ องมีค่ำใช้ จ่ำยและควำมรับผิดด้ ำนสิ่งแวดล้ อมจำนวนมำก
หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำหรื อสร้ ำงชื่อเสียงของบริษัทฯ และใช้ แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรขำยและกำรตลำดได้ เป็ น
ผลสำเร็จ ธุรกิจของบริษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบ
หำกมำตรกำรและระบบควบคุมคุณภำพต่ำง ๆ ล้ มเหลวส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เกิดควำมผิดพลำดหรื อ
มีกำรปนเปื อ้ น อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
ปั จจัยเศรษฐกิจมหภำคและปั จจัยภำยนอกส่งผลกระทบต่อควำมต้ องกำรผลิตภัณฑ์และโซลูชนั ด้ ำนบรรจุภณ
ั ฑ์
ซึง่ ปั จจัยดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรผลิตในโรงงำนของบริษัทฯ อำจหยุดชะงักอย่ำงมีนยั สำคัญ
ธุรกิจและแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ ต้ องใช้ เงินทุนสนับสนุนเป็ นจำนวนมำก และมีควำมเสี่ยงและควำมไม่
แน่นอนหลำยประกำร ซึ่งบริ ษัทฯ อำจไม่สำมำรถขยำยธุรกิจได้ สำเร็ จตำมที่คำดหมำย หรื อแผนกำรขยำยธุรกิจ
อำจต้ องใช้ งบประมำณเกินกว่ำที่ได้ ตั ้งไว้ และอำจไม่ได้ รับผลทำงเศรษฐกิจหรื อทำงกำรค้ ำตำมที่คำดหมำย
กำรขยำยสวนไม้ ของบริษัทฯ อำจทำให้ บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงอันเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทสวนไม้ เพิ่มเติม
บริ ษัทฯ มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับบริ ษัทร่ วมและกำรดำเนินกำรร่ วมกันทำงกำรค้ ำ กับพันธมิตรที่อำจส่งผลกระทบ
ในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ หลำยประกำร
คดีควำม กำรดำเนินคดี กำรสอบสวนของรัฐบำลและหน่วยงำนกำกับดูแล และ/หรื อกระบวนพิจำรณำใดๆ อำจ
ทำให้ บริ ษัทฯ มีควำมรับผิดจำนวนมำก หรื อต้ องหยุดกำรดำเนินกำร และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำร
ดำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมำย หรื อกำรที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและกฎหมำยที่ใช้
บัง คับ อยู่ในปั จจุบัน ได้ นัน้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ ำงมีนัย สำคัญต่อ ธุร กิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ
ใบอนุญำตและกำรอนุมตั ิต่ำงๆ ในกำรดำเนินกำร ก่อสร้ ำงโรงงำนผลิตของบริ ษัทฯ หรื อกำรใช้ งำนอุปกรณ์บำง
ประเภทนัน้ มีควำมแตกต่ำงกัน และอำจขอรับใบอนุญำตและกำรอนุมัติต่ำงๆ ได้ ยำก และเมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับ
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ใบอนุญำตและกำรอนุมตั ิดงั กล่ำวแล้ ว อำจมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม กำหนดข้ อจำกัดสำหรับใบอนุญำตและกำรอนุมตั ิ
หรื ออำจมีกำรเพิกถอนใบอนุญำตหรื อกำรอนุมตั ิ และอำจไม่สำมำรถต่อใบอนุญำตหรื อกำรอนุมตั ิดงั กล่ำวได้
1.19 บริษัทฯ อำจต้ องมีควำมรับผิดในกรณีที่มีอบุ ตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่โรงงำนผลิตของบริษัทฯ
1.20 กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทฯ อำจไม่เพียงพอสำหรับกำรคุ้มครองควำมเสียหำยทังหมดที
้
่อำจเกิดขึ ้นในกำร
ประกอบธุรกิจ หรื อในกำรดำเนินกำรอื่นใด
1.21 ควำมสำเร็ จในกำรประกอบธุรกิจ และควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพนันขึ
้ ้นอยู่กับ
กำรที่บริษัทฯ สำมำรถว่ำจ้ ำงและรักษำผู้บริหำรและบุคลำกรหลักได้
1.22 บริษัทฯ จะต้ องบำรุงรักษำ ป้องกัน และ/หรื อยกระดับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง
1.23 เนื่องจำกบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจด้ วยกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ควำมเพียงพอของกระแสเงิน
สดและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของบริษัทฯ นันขึ
้ ้นอยู่กบั เงินปั นผลที่ได้ รับจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.24 กำรเข้ ำทำธุรกรรมกำรป้องกันควำมเสี่ยง ของบริ ษัทฯ อำจไม่เพียงพอที่จะช่วยป้องกันผลกระทบจำกควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และอำจทำให้ เกิดผลขำดทุนจำนวนมำก รวมทังท
้ ำให้ กำไรสำหรับ
แต่ละงวดมีควำมผันผวน
1.25 หำกบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ ำให้ อยู่ใ นระดับที่น่ำพอใจได้ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
อำจได้ รับผลกระทบในทำงลบ
1.26 ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ยอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ
1.27 บริ ษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบในทำงลบจำกกำรนัดหยุดงำน กำรชะลอกำรทำงำน และกำรที่ต้นทุนด้ ำนแรงงำน
เพิ่มสูงขึ ้น และปั ญหำด้ ำนแรงงำนอื่นๆ
1.28 เอกสำรฉบับนี ้มีข้อมูลทำงกำรเงินเสมือนที่ผ้ สู อบบัญชียงั มิได้ ตรวจสอบ
1.29 บริ ษัทฯ มีควำมเสี่ยงเกี่ ยวกับกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ ำและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ ยวกับเศรษฐกิจและกำร
ปกครอง
1.30 บริษัทฯ อำจต้ องพึ่งพำกำรให้ บริกำรทำงธุรกิจบำงประเภทจำก SCC
1.31 ข้ อเท็จจริ งและสถิติจำกแหล่งข้ อมูลของทำงกำรและทำงอุตสำหกรรมที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี ้ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภำคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริ กำ สำยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบ
วงจร (Integrated Packaging Chain) สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ (Fibrous Chain) และกำรให้ บริ กำรโซลูชัน
และนวัตกรรมด้ ำนบรรจุภณ
ั ฑ์ ต้ องศึกษำอย่ำงรอบคอบและใช้ ข้อมูลด้ วยควำมระมัดระวัง
1.32 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดต่อในระดับต่ำง ๆ เช่น COVID-19 อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
ธุรกิจ กำรดำเนินงำน โอกำสทำงธุรกิจ และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
2. ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอื่น
2.1 กำรประกอบธุรกิจนอกประเทศไทยทำให้ บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
2.2 กำรที่ Fajar ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถดำรงสัดส่วนกำรกระจำยกำรถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรำยย่อย
(Free Float) ตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) ได้ ทำให้ Fajar
ได้ รับกำรแจ้ งเตือนทำงปกครอง เสียค่ำปรับ หรื อถูกระงับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์บน IDX และอำจทำให้ ห้ นุ ของ
Fajar ถูกเพิกถอนจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน IDX ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ Fajar และ ชื่อเสียงของ
บริษัทฯ
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2.3

บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรเข้ ำซื ้อหุ้นในบริ ษัทซึ่งมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ Ho Chi
Minh Stock Exchange (HOSE) ซึ่งอำจทำให้ ไม่สำมำรถดำรงสัดส่วนกำรกระจำยกำรถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรำย
ย่อย (Free Float) ตำมเกณฑ์ของ HOSE ได้ ในอนำคต ทำให้ บริษัทดังกล่ำวอำจได้ รับกำรแจ้ งเตือนทำงปกครอง
หรื อถูกระงับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์บน HOSE ซึง่ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อบริษัทดังกล่ำวและ ชื่อเสียงของ
บริษัทฯ
2.4 ควำมเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย
2.4.1 เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและทำงสังคมในปั จจุบนั ในประเทศอินโดนีเซียอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย
2.4.2 กำรก่อกำรร้ ำยในประเทศอินโดนีเซียอำจทำให้ ประเทศอินโดนีเซียขำดเสถียรภำพ ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
2.4.3 บริ ษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนเรื่ องดุลอำนำจระหว่ำงรัฐบำลท้ องถิ่นและรัฐบำล
กลำงในประเทศอินโดนีเซีย
2.5 ควำมเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศเวียดนำม
2.5.1 ควำมไม่แน่นอนในเรื่ องของระบบเศรษฐกิจและกฎหมำยในประเทศเวียดนำม
2.5.2 รัฐบำลประเทศเวียดนำมอำจใช้ อำนำจยึดธุรกิจของบริ ษัทฯ ในประเทศเวียดนำมในกรณีที่ประเทศ
เกิดสงครำม กำรก่อกำรกบฏ เกิดภัยพิบตั ิสำธำรณะ หรื อภำวะฉุกเฉินในประเทศ
2.5.3 บริษัทฯ อำจถูกโต้ แย้ งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึง่ เป็ นที่ตั ้งหรื อจะเป็ นที่ตั ้งของโรงงำนของบริษัทฯ ใน
อนำคต
2.5.4 กฎหมำยภำษีอำกรในประเทศเวียดนำมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
2.6 ควำมเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2.6.1 กำรขำดเสถียรภำพทำงกำรเมืองในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2.6.2 กำรก่อกำรร้ ำยและอำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรงอำจทำให้ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ขำดเสถียรภำพ
3. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมเป็ นเจ้ ำของหุ้นของบริษัทฯ
3.1 ปั จจุบนั ยังไม่มีตลำดสำหรับกำรซื ้อขำยหุ้นของบริษัทฯ และมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรซื ้อขำยและส่งมอบหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
3.2 บริ ษัทฯ อยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ SCC ซึ่งอำจมีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับผลประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ มีกำรกำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำรเข้ ำทำ
รำยกำรระหว่ ำ งกัน ระหว่ ำ งบริ ษั ท ฯ และบุค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง กับ บริ ษั ท ฯ ไว้ แ ล้ ว (โปรดพิ จ ำรณำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3.14 – “รายการระหว่างกัน”)
3.3 มูลค่ำทำงบัญชีที่มีตวั ตนสุทธิของหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ ออกในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้อำจน้ อยกว่ำมูลค่ำกำรเสนอขำย
และมูลค่ำหุ้นของผู้ลงทุนอำจลดลง (Dilution) ในทันทีและในจำนวนมำก
3.4 หำกมีกำรขำยหุ้นของบริษัทฯ เป็ นจำนวนมำกอำจทำรำคำหุ้นของบริษัทฯ ลดลงได้
3.5 ผู้ลงทุนอำจมีควำมสำมำรถจำกัดในกำรเข้ ำร่วมจองซื ้อหุ้นที่เสนอขำยแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน หรื อกำรเสนอ
ขำยอื่นในลักษณะเดียวกัน
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3.6

3.7
3.8

3.9

กฎหมำยไทยและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ ยวกับข้ อจำกัดกำรถื อหุ้นของคนต่ำงด้ ำว ข้ อจำกัด
ดังกล่ำวอำจจำกัดควำมสำมำรถของผู้ลงทุนต่ำ งด้ ำวในกำรโอนหุ้นและอำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของผู้
ลงทุนต่ำงด้ ำวและรำคำตลำดของหุ้น
บริ ษัทฯ อำจไม่สำมำรถ หรื ออำจเลือกที่จะไม่จ่ำยเงินปั นผล และบริ ษัทฯ จะจ่ำยเงินปั นผลได้ หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่
กับกำรปฏิบตั ิตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ
หำกนักวิเครำะห์หลักทรัพย์หรื อนักวิเครำะห์อตุ สำหกรรมไม่เผยแพร่รำยงำนวิจยั หรื อรำยงำนเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริ ษัทฯ หรื อหำกเผยแพร่ รำยงำนกำรวิจยั เกี่ยวกับหุ้นของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ผลกำรดำเนินงำน
หรื อโอกำสทำงธุรกิจที่ไม่เป็ นผลดี หรื อที่ไม่ถกู ต้ อง รำคำหุ้นและปริมำณกำรซื ้อขำยอำจลดลงได้
ผู้จัด หำหุ้น ส่ วนเกินอำจมีก ำรดำเนิน กำรเพื่อ รั กษำระดับ รำคำ (Stabilization) และอำจจำเป็ นต้ องยุติกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว ภำยใต้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง กำรดำเนินกำรเพื่อทำกำรรักษำระดับรำคำอำจมีขึน้ ได้ เป็ น
ระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันแรกที่ห้ ุนของบริ ษัทฯ เริ่ มทำกำรซื อ้ ขำยในตลำดหลักทรั พย์ ฯ ทัง้ นี ้ ตำม
ข้ อกำหนดในสัญญำยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด ในฐำนะผู้จดั หำหุ้นส่วน
เกิน ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกินอำจขอยืมหุ้นจำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้นจำก SCC เพื่อนำไปจัดสรรหุ้นเกินกว่ำ
จำนวนที่เสนอขำย (หำกมี) ในกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึ่งกำรยืมหุ้นดังกล่ำวอำจทำให้ สดั ส่วนกำรถือ
หุ้นของ SCC ในช่วงที่มีกำรยืมหุ้นลดลงไปต่ำกว่ำร้ อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดและมี
้
สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษั ทฯ และผู้จดั หำหุ้นส่วนเกินอำจใช้ สิทธิซื ้อหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ฯ (หำกหุ้นเริ่ ม
ซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้ รับอนุญำตภำยใต้ กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตำมภำวะตลำด) และ/หรื อ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกิน เพื่อ
ส่งมอบคืนหุ้นทังหมดที
้
่ยืมมำจำก SCC โดยทันทีที่สำมำรถจัดหำหุ้นได้ เพียงพอสำหรับนำไปส่งมอบคืนหุ้นทีย่ มื
มำจำก SCC แล้ ว ผู้จดั หำหุ้นส่วนเกินจะต้ องหยุดทำกำรรักษำระดับรำคำทันที

สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ปี 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 :
ตำรำงต่อ ไปนี แ้ สดงฐำนะทำงกำรเงิน ของบริ ษั ทฯ ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2560 2561 และ 2562 และวัน ที่ 30
มิถนุ ำยน 2563

สินทรัพย์รวม (ล้ ำนบำท) ........
หนี ้สินรวม (ล้ ำนบำท) ............
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ำนบำท) ...

2560
91,312
35,662
55,650

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
93,246
39,986
53,260

2562
139,513
76,697
62,816

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2563
144,360
78,947
65,414

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 14

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)
สินทรัพย์ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 91,312
ล้ ำนบำท 93,246 ล้ ำนบำท 139,513 ล้ ำนบำท และ 144,360 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรควบรวมกิจกำร Fajar และ Visy Packaging Thailand ในปี 2562
กำรเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีสำเหตุหลักมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
และที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ ้น โดยกำรเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกสิทธิใน
กำรใช้ สินทรัพย์ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง “สัญญำเช่ำ” ตั ้งแต่วนั ที่
1 มกรำคม 2563
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวม จำนวน 35,662
ล้ ำนบำท 39,986 ล้ ำนบำท 76,697 ล้ ำนบำท และ 78,947 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของเงินให้ ก้ ยู ืมจำก SCC และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เพื่อเป็ นเงินทุนในกำรควบรวมกิจกำร Fajar และกำรบันทึกกำรรวมเงินกู้ยืมของบริษัทต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ ควบรวมกิจกำรมำ
กำรเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีสำเหตุหลักมำจำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้น
จำกสถำบันกำรเงิน และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ที่เพิ่มขึน้ โดยกำร
เพิ่มขึ ้นดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำกกำรกำรกู้ยืมเงินระยะสั ้นและระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อรี ไฟแนนซ์เงินกู้ยืม
จำก SCC
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ 55,650
ล้ ำนบำท 53,260 ล้ ำนบำท 62,816 ล้ ำนบำท และ 65,414 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลเพิ่มขึ ้นในปี 2561 ทังนี
้ ้
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำ
จำกกำรที่กำไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรเพิ่มขึ ้นและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมเพิ่มขึ ้นจำกกำรเข้ ำซื ้อ Fajar
กำรเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีสำเหตุหลักมำจำกกำไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรรทีเ่ พิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนอีกเป็ นเงินจำนวน
2,937 ล้ ำนบำท จำกเดิม 1,563 ล้ ำนบำท เป็ น 4,500 ล้ ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำนวน 1,737 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้ เงินปั นผลระหว่ำงกำลประกอบด้ วย (1) หุ้นปั นผลเป็ นเงินจำนวน 1,563 ล้ ำนบำท ด้ วยกำรออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1,563,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนกำรจัดสรรคือหุ้นเดิม 1 หุ้นต่อหุ้น
ปั นผล 1 หุ้น และ (2) เงินปั นผลจำนวน 0.11111111 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นเงิน 174 ล้ ำนบำท และบริษัทฯ ได้ จ่ำยหุ้นปั นผลและ
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เงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ในวันที่ 6 ธันวำคม 2562 จึงทำให้ ทุนที่ออกและชำระแล้ วของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจำกเดิม
1,563 ล้ ำนบำท เป็ น 3,126 ล้ ำนบำท
ตำรำงต่อไปนี ้แสดง ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563

รำยได้ จำกกำรขำย (ล้ ำนบำท) ...............
กำไรขันต้
้ น (ล้ ำนบำท) ...........................
กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ล้ ำนบำท)........
กำไรสำหรับปี /งวด (ล้ำนบำท) ................
Adjusted EBITDA (ล้ ำนบำท) (1) ...........

สำหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2561
81,455
87,255
14,165
18,181
6,856
9,148
5,374
6,826
12,082
14,566

สำหรับหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน
2562
2563
41,529
45,903
8,368
10,349
3,830
5,437
2,884
4,198
7,114
8,994

2562
89,070
17,419
8,506
5,891
15,036

หมำยเหตุ
(1) กำไรก่อนดอกเบี ้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยที่ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted EBITDA) หมำยถึง กำไรก่อนต้ นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ หัก
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยที่ปรับปรุงให้ รวมเงินปั นผลรับจำกบริษัทร่วม และลบด้ วยส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกบริษัทร่วม ผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์พนักงงำนจำกกำรปรับปรุงชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน รวมทังกำรปรั
้
บปรุงอื่น ๆ ทังนี
้ ้ Adjusted EBITDA
เป็ นหลักกำรวัดผลที่มิได้ เป็ นไปตำม TFRS

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษัทฯ ณ วันที่ / สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ
2562 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563

(1)

อัตรำกำไรขันต้
้ น (ร้ อยละ) .............................
(2)

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้ อยละ) .........
อัตรำส่วนกำไรสุทธิ (ร้ อยละ) (3) ........................
(4)

Adjusted EBITDA Margin (ร้ อยละ) ............
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) (5) .....
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้ อยละ) (6) ......
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ) (7) ...............

ณ วันที่ / สำหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2561
17.4
20.8
6.7
9.9

19.6
8.6

ณ วันที่ / สำหรับ
งวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2563
22.5
11.4

2562

6.5

7.8

6.6

9.1

14.6
0.6
6.1
9.9

16.6
0.8
7.4
12.5

16.7
1.2
5.1
10.2

19.5
1.2
5.0(8)
11.0(8)

หมำยเหตุ
(1) อัตรำกำไรขันต้
้ น คำนวณจำกกำไรขันต้
้ น หำรด้ วยรำยได้ จำกกำรขำย
(2)

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน คำนวณจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำน ลบด้ วยรำยได้ อื่นและกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น หำรด้ วยรำยได้ จำกกำรขำย

(3)

อัตรำส่วนกำไรสุทธิ คำนวณจำกกำไรสำหรับปี /งวด หำรด้ วยรำยได้ รวม
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(4)

อัตรำกำไรก่อนดอกเบี ้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยที่ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted EBITDA Margin) คำนวณจำก Adjusted EBITDA หำร
ด้ วยรำยได้ รวม

(5)

อัตรำส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจำกหนี ้สินรวม หำรด้ วยส่วนของผู้ถอื หุ้น

(6)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม คำนวณจำกกำไรสำหรับระยะเวลำที่เกีย่ วข้ อง หำรด้ วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

(7)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจำกกำไรสำหรับระยะเวลำที่เกี่ยวข้ อง หำรด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

(8)

ในกำรคำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินดังกล่ำว บริษัทฯ ได้ ใช้ ข้อมูลตำมงบกำไรขำดทุนสำหรับงวด 12 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 และ
ข้ อมูลตำมงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 โดยไม่ได้ มีกำรเฉลีย่

รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจร
รำยได้ จำกกำรขำยของสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจรเพิ่มขึน้ 6,295 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 19.6 จำกเดิม
32,139 ล้ ำนบำทสำหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 เป็ น 38,433 ล้ ำนบำทสำหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิ ถุน ำยน 2563 โดยมี สำเหตุห ลัก มำจำกผลกระทบด้ ำ นบวกจำกกำรรวมผลกำรด ำเนิ น งำนของ Fajar และ Visy
Packaging Thailand ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2562 และวันที่ 1 กันยำยน 2562 ตำมลำดับ
รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น 3,391 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 5.0
จำกเดิม 68,234 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2561 เป็ น 71,625 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกผลบวกที่เกิดจำก
กำรรวมผลกำรดำเนินงำนของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ตั ้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 และวันที่ 1 กันยำยน
2562 ตำมลำดับ
รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ 4,532 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 7.1
จำกเดิม 63,702 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2560 เป็ น 68,234 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกรำคำขำยที่เพิ่มขึ ้น
รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ
รำยได้ จำกกำรขำยของสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษลดลง 1,921 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 20.5 จำกเดิม 9,390 ล้ ำน
บำทสำหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 เหลือ 7,469 ล้ ำนบำทสำหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน
2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกปริ มำณกำรขำยและรำคำขำยเฉลี่ยที่เกิดขึ ้นจริ งของผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดำษพิมพ์เขียน
ของบริษัทฯ ที่ลดลง
รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ ลดลง 1,576 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 8.3 จำก 19,021
ล้ ำนบำทสำหรับปี 2561 เป็ น 17,445 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยภำชนะบรรจุ
อำหำร กระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อ
รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริ ษัท ฯ เพิ่มขึน้ 1,268 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 7.1 จำก
17,753 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2560 เป็ น 19,021 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกรำคำขำยที่เพิ่มขึ ้น และกำร
ควบรวมกิจกำร IPSB ในเดือนมกรำคม 2561 ซึง่ เป็ นบริษัทผู้ผลิตภำชนะบรรจุอำหำรในประเทศมำเลเซีย
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รำยได้ จำกกำรขำยรวม
รำยได้ จำกกำรขำยของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้น 4,374 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 10.5 จำกเดิม 41,529 ล้ ำนบำทสำหรับงวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 เป็ น 45,903 ล้ ำนบำทสำหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 โดยรำยได้ จำก
กำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรเพิ่มขึ ้น ในขณะที่รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษลดลง
รำยได้ จำกกำรขำยของบริ ษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้ ำงคงที่ โดยรำยได้ จำกกำรขำยเพิ่มขึ ้น 1,815 ล้ ำนบำท หรื อร้ อย
ละ 2.1 จำกเดิม 87,255 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2561 เป็ น 89,070 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2562 โดยรำยได้ จำกกำรขำยจำกสำย
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นในขณะที่รำยได้ จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ
ลดลง
รำยได้ จำกกำรขำยของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้น 5,800 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 7.1 จำกเดิม 81,455 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2560
เป็ น 87,255 ล้ ำนบำทสำหรับปี 2561 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้ จำกกำรขำยจำกทัง้ สำยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบครบวงจรและสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ
กำไรขัน้ ต้ นและอัตรำกำไรขัน้ ต้ น
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษัทฯ
มีกำไรขัน้ ต้ นจำนวน 14,165 ล้ ำนบำท 18,181 ล้ ำนบำท 17,419 ล้ ำนบำท และ 10,349 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ น
อัตรำกำไรขันต้
้ น เท่ำกับ ร้ อยละ 17.4 ร้ อยละ 20.8 ร้ อยละ 19.6 และร้ อยละ 22.5 ตำมลำดับ โดยกำรที่อตั รำกำไรขันต้
้ นในปี
2561 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2560 นัน้ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำคำขำยโดยรวม ส่วนกำรลดลงของกำไรขันต้
้ นในปี 2562
จำกปี 2561 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยเฉลี่ยที่เกิดขึ ้นจริงของกระดำษบรรจุภณ
ั ฑ์และกระดำษพิมพ์เขียน
อัตรำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นในงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 จำกปี 2562 มีสำเหตุหลักมำกำรเพิ่มขึ ้นของ
สัดส่วนรำยได้ จำกสำยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรซึ่งมีอตั รำกำไรขันต้
้ นที่สงู กว่ำ สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ จึงส่งผลให้
อัตรำกำไรขันต้
้ นโดยรวมสูงขึ ้น
กำไรจำกกำรดำเนินงำนและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษัทฯ
มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 6,857 ล้ ำนบำท 9,148 ล้ ำนบำท 8,506 ล้ ำนบำท และ 5,437 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิด
เป็ น อัต รำก ำไรจำกกำรด ำเนิ น งำน เท่ ำ กับ ร้ อยละ 6.7 ร้ อยละ 9.9 ร้ อยละ 8.6 และร้ อยละ 11.4 ตำมลำดับ โดยกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ มีสำเหตุที่สอดคล้ องกันกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำไรขันต้
้ น
ของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ กำรเพิ่มขึน้ ของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนในปี 2560 ยังได้ รับผลกระทบจำกรำยได้ อื่นที่เพิ่มขึ ้นจำกกำร
จำหน่ำยเงินลงทุนใน TUP ซึ่งช่วยเพิ่มกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรลดลงของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ในปี 2562 และกำรเพิ่มขึน้ ของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนสำหรับงวดหกเดือนสิ น้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ยังได้ รับ
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ผลกระทบจำกค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนจำกกำรปรับปรุงเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนจำนวน 527 ล้ ำนบำท ซึง่
เกิดขึ ้นเฉพำะในปี 2562
กำไรสำหรับปี /งวดและอัตรำกำไรสุทธิ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษัทฯ
มีกำไรสำหรับปี /งวด จำนวน 5,374 ล้ ำนบำท 6,826 ล้ ำนบำท 5,891 ล้ ำนบำท และ 4,198 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ น
อัตรำกำไรสุทธิ เท่ำกับร้ อยละ 6.5 ร้ อยละ 7.8 ร้ อยละ 6.6 และร้ อยละ 9.1 ตำมลำดับ โดยกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำไร
จำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ มีสำเหตุที่สอดคล้ องกันกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ กำรลดลงของอัตรำกำไรสุทธิในปี 2562 ยังได้ รับผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึ ้นของดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมจำก SCC
และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เพื่อเป็ นเงินทุนในกำรควบรวมกิจกำร Fajar และกำรบันทึกกำรรวมเงินกู้ยืมของ
บริ ษัทต่ำง ๆ ที่บริ ษัทฯ ควบรวมกิจกำรมำ ส่วนกำรเพิ่มขึน้ ของอัตรำส่วนกำไรสุทธิ สำหรั บงวดหกเดือนสิน้ สุดวัน ที่ 30
มิถนุ ำยน 2563 ได้ รับผลกระทบจำกอัตรำภำษีที่แท้ จริงที่ลดลง ซึง่ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของหนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำร
ตัดบัญชีจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีเงินได้ นิติบคุ คลของประเทศอินโดนีเซีย
Adjusted EBITDA และ Adjusted EBITDA Margin
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษัทฯ
มีกำไรก่อนดอกเบี ้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยที่ปรับปรุ งแล้ ว (Adjusted EBITDA) จำนวน 12,082 ล้ ำนบำท
14,566 ล้ ำนบำท 15,036 ล้ ำนบำท และ 8,994 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำไรก่อนดอกเบี ้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำยที่ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted EBITDA Margin) เท่ำกับ ร้ อยละ 14.6 ร้ อยละ 16.6 ร้ อยละ 16.7 และร้ อยละ
19.5 ตำมลำดับ
อัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ำกับ 0.6 เท่ำ 0.8 เท่ำ 1.2 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ตำมลำดับ โดยในปี 2561 อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ ้น เนื่องจำกส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในขณะที่หนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้น โดยกำรที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 นัน้ เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลที่สงู กว่ำกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561
สำหรับปี 2562 อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น มีสำเหตุหลักมำจำกหนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้น
ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรเข้ ำซื ้อกิจกำร Fajar ที่บริ ษัทฯ มีกำรกู้ยืมเงินจำก SCC และจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มเติม และกำรจัดทำ
งบกำรเงินรวมกับ Fajar ที่ต้องมีกำรนำหนี ้สินของ Fajar มำรวมในงบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ สำหรับ ปี 2562 ภำยหลังกำร
เข้ ำซื ้อกิจกำรของ Fajar
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ เท่ำกับ ร้ อยละ 6.1 ร้ อยละ 7.4 ร้ อยละ 5.1 และร้ อยละ 5.0 ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำดังกล่ำวในปี 2561 เกิด
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จำกกำรที่กำไรสำหรับปี 2561 ของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 27.0 จำกปี ก่อนหน้ ำ ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยของบริ ษัทฯ
เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 4.5 จำกปี ก่อนหน้ ำ
ส่วนกำรลดลงของอัตรำดังกล่ำวในปี 2562 เกิดจำกกำรที่กำไรสำหรับปี 2562 ของบริษัทฯ ลดลงร้ อยละ 13.7 จำก
ปี ก่อนหน้ ำ ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 26.1 จำกปี ก่อนหน้ ำ ซึ่งได้ รับผลกระทบมำจำกกำรที่
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพิ่มขึ ้นจำกกำรควบรวมกิจกำร Fajar ในขณะที่ผลกำรดำเนินงำนของ
Fajar นันถู
้ กนำมำรวมในผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2562 แค่เพียงหกเดือน
เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิแผนกำรเสนอซื ้อหุ้นสำมัญในสัดส่วนข้ ำง
มำกของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“SOVI”) ซึง่ เป็ นบริษัทผู้ผลิตชันน
้ ำในด้ ำนบรรจุภณ
ั ฑ์ปลำยน ้ำ จำก
เยื่อและกระดำษ ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ โดยลงทุนผ่ำน TCG ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
และ Rengo ในสัดส่วนร้ อยละ 70:30 ตำมลำดับ โดยในเดือนพฤษภำคม TCG ได้ ทำกำรเจรจำและเซ็นสัญญำซื ้อขำยหุ้นกับ
ผู้ถือหุ้นของ SOVI เพื่อทำกำรซื ้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจกำรของ SOVI โดยผู้ขำยอยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อน
(Condition Precedent) ในสัญญำซื ้อขำยหุ้น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติ มในส่วนที ่ 2.4.16 การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์ :
ชื่อ :
นำย วัชระ เอี่ยมสกุล และ นำย วิกร พงศธร
สถำนที่ติดต่อ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ :
02-586-2939
โทรสำร :
02-587-2213
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