


ข้อความสำาคัญ
ผู้รับเอกสารฉบับน้ีทุกท่าน (โดยเรียกต่อไปว่า ผู้รับเอกสาร) ต้องอ่านข้อความด้านล่างน้ีก่อนพิจารณาเอกสารประกอบการนำาเสนอท่ีแนบมานี้ 
(เอกสารประกอบการนำาเสนอ) ทั้งน้ี ในการเข้าถึงข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการนำาเสนอ ผู้รับเอกสารตกลงยอมรับข้อกำาหนดและเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับน้ีไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับหลักทรัพย์ท่ีระบุใน
เอกสารนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับนี้มิได้แสดงข้อมูลอื่น
นอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งยัง
ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย (หนังสือชี้ชวน) ดังนั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำาเสนอนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ผู้รับเอกสาร
ควรพจิารณาหนังสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ หรอืตดัสนิใจในเชงิธรุกิจ หรอืดำาเนนิการใด ๆ  และไมค่วรยดึถือขอ้มูลและขอ้ความท่ีปรากฏในเอกสาร
ประกอบการนำาเสนอฉบับนี้เพียงอย่างเดียว โดยมิได้พิจารณาหนังสือชี้ชวนประกอบ

การเสนอขายหลักทรพัยจ์ะกระทำาได้ต่อเมือ่แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชีช้วนทีย่ืน่ตอ่สำานักงาน ก.ล.ต. มีผลบงัคบัใช ้ผูล้งทนุตอ้งทำาความเขา้ใจ 
ลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสนิใจลงทุน โดยสามารถศึกษาขอ้มูลในหนังสอืช้ีชวนได้จากเว็บไซต์ของสำานักงาน ก.ล.ต.   
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=282407

ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับนีมิ้ได้เป็นขอ้มูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ัน เอกสารประกอบการนำาเสนอฉบบัน้ีจึงไมถื่อว่าเปน็การ
ให้คำารบัรองหรอืคำารบัประกัน ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิายของผู้จดัทำาเอกสาร และผู้จดัทำาเอกสารไม่รบัรองว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารประกอบ
การนำาเสนอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้จัดทำาเอกสารจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใด ๆ ด้วยประการทั้งปวง ในการนี้ บริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำากัด Morgan Stanley 
& Co. International plc และ UBS AG, Singapore Branch (เรียกรวมกันว่า ผู้จัดการการจัดจำาหน่าย) แต่ละรายไม่ได้ตรวจสอบ เห็นชอบ 
หรือรับรองข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับน้ี รวมท้ังไม่มีหน้าที่ในการดำาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารประกอบ
การนำาเสนอน้ีให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ในกรณีที่มีข้อมูลใหม่ หรือเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดในอนาคต หรือไม่ว่า
ด้วยสาเหตุประการใดก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำาหน่าย ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษาของบุคคลข้างต้น หรือบุคคลอื่นใด 
ไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเก่ียวกับข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับน้ี และข้อมูลดังกล่าว 
อาจถูกเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำาคัญ และตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำาได้ บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำาหน่าย  
หรือผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษาของบุคคลข้างต้น หรือบุคคลอื่นใด จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใน 
ความถูกตอ้งหรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลู ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นทีป่รากฏในเอกสารประกอบการนำาเสนอ หรอืขอ้มลูใด ๆ  ท่ีใชใ้นการนำาเสนอ และ 
จะไม่รบัผดิชอบหรอืรบัผดิในความเสยีหายใด ๆ  ทีอ่าจเกิดขึน้ รวมถึงความเสยีหายเก่ียวเน่ืองใด ๆ  ก็ตามทีอ่าจเกิดขึน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
ท่ีเกิดจากการนำาเสนอหรอืใชข้อ้มลูในเอกสารประกอบการนำาเสนอ หรอืเกิดจากเหตุอืน่ใดทีเ่ก่ียวขอ้งกับการนำาเสนอและเอกสารประกอบการนำาเสนอ

เอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับนี้มีข้อความที่แสดงการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที ่
เป็นความคิดเห็น และ/หรือเป็นการคาดการณ์โดยอาศัยข้อเท็จจริงในปัจจุบันของบริษัทฯ อันเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ธุรกิจ และเหตุการณ์หรือ 
สถานการณ์ใด ๆ  ในอนาคต ทั้งนี้ ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ในอนาคตยังหมายความรวมไปถึงข้อความเกี่ยวกับการดำาเนินการเพื่อให้บรรล ุ
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้เช่นกัน การคาดการณ์ในอนาคตน้ันจัดเตรียมโดยอาศัยข้อสมมติฐานและการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ในอนาคตจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำาหน่าย รวมถึงที่ปรึกษาของบุคคลดังกล่าวไม่รับประกันว่าการคาดการณ์
ในอนาคตจะถูกต้องหรือจะเกิดขึ้นจริง

ผลการดำาเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำาเนินงานในอนาคต เนื่องจากยังมีปัจจัยที่สำาคัญอื่น ๆ ที่อาจทำาให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
แตกต่างอยา่งมีนยัสำาคญัไปจากผลดำาเนนิงานเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ปัจจยัทีส่ำาคญัดงักลา่วรวมถึง (แตไ่มจ่ำากัดเฉพาะ) สภาวะอตุสาหกรรม
และสภาพเศรษฐกจิโดยรวม แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ต้นทนุของเงินลงทุนและความสามารถในการดำารงเงินทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
สภาวะการแขง่ขนั การเปลีย่นแปลงในดา้นอปุสงคข์องตลาด รวมถึงลกูคา้และคูค่า้ การเปลีย่นแปลงของคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนินงาน เชน่ คา่จา้งพนกังาน 
ผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน และการฝึกอบรมพนักงาน การเปลีย่นแปลงนโยบายของรัฐบาลและภาครัฐ และความตอ่เน่ืองและความเพยีงพอของ
เงนิทุน ตลอดจนขอ้กำาหนดและเงือ่นไขท่ีจำาเป็นในการสนบัสนุนธุรกิจในอนาคต เป็นตน้ ดงัน้ัน ผูร้บัเอกสารจงึควรใชค้วามระมัดระวงัไมย่ดึถือขอ้ความ
ที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งมีที่มาจากมุมมองในปัจจุบันของฝ่ายบริหารที่มีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำาหน่ายไม่มีหน้าที่แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อความแสดงการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือมีข้อมูล หรือเหตุการณ์อื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุประการใดก็ตาม

เอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับน้ีมีการกล่าวถึง "กำาไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย" (EBITDA) และ "กำาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจำาหน่ายปรับปรุง" (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ รายการดังกล่าวมิใช่เกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐาน 
ทางการบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป (GAAP) มิให้นำาเสนอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) หรือมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) ท้ังน้ี เอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับน้ีมิไดมี้เจตนาท่ีจะนำา "กำาไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสือ่มราคา 
และค่าตัดจำาหน่าย" (EBITDA) และ "กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายปรับปรุง" (Adjusted EBITDA) มาใช้ทดแทน  
หรือเป็นทางเลือกของเกณฑ์การพิจารณารายการหลักอื่น ๆ เช่น เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน หรือกำาไรจากการดำาเนินงาน ตามที่กำาหนด 
ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) แต่อย่างใด รายการ 
ท้ังสองซึ่งเป็นตัวเลขที่มาจากการวิเคราะห์คำานวณโดยบริษัทฯ เองน้ัน ไม่อาจใช้เทียบเคียงกับเกณฑ์การพิจารณาท่ีมีชื่อเรียกอย่างเดียวกันตามที่ 
ปรากฏในรายงานของบริษัทอื่น

เอกสารประกอบการนำาเสนอน้ีประกอบไปด้วยข้อมูลทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (รวมเรียกว่า ข้อมูลทางสถิติ) ซึ่งถูกจัดเตรียมขึ้น  
ภายใต้ข้อมูลที่จัดทำาโดยบริษัทฯ หรือจากแหล่งอื่นท่ีบริษัทฯ ได้รับความยินยอมหรืออยู่ในระหว่างการขอรับความยินยอมในการใช้ข้อมูลดังกล่าว  
และมีการใช้สมมติฐานทีห่ลากหลายในการจดัเตรียมขอ้มูลทางสถิติดังกลา่ว ซึง่อาจปรากฏหรอืไมป่รากฏในการนำาเสนอ ดังน้ัน จงึไม่สามารถรบัรอง 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบถ้วนของข้อมูลทางสถิติดังกล่าวไม่ว่าประการใด และไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลทางสถิติดังกล่าว 
จะสามารถสะท้อนสภาวะตลาดในปัจจุบันหรืออนาคต นอกจากน้ัน ข้อมูลท่ีได้รับจากบุคคลภายนอกซึ่งปรากฏในเอกสารประกอบการนำาเสนอน้ี 
อาจไม่สามารถนำามาใช้หรืออ้างอิงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบุคคลใด ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ถูกทำาซ้ำา  
เผยแพร่ หรืออ้างถึงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้น เอกสารประกอบการนำาเสนอไม่ถือเป็นการแสดงรายละเอียดและความเสี่ยง 
ที่สมบูรณ์ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ  ที่ปรากฏในการนำาเสนอนี้ เอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับนี้มิใช่รายการการวิจัยข้อมูล และมิได้จัดทำาโดย 
หน่วยงานวิจัยข้อมูลของสำานักงานแห่งใดของผู้จัดการการจัดจำาหน่าย หรือบริษัทในเครือ

เอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับนี้มิได้เป็นคำาแนะนำาการลงทุน หรือคำาแนะนำาทางการเงิน หรือเป็นข้อเสนอแนะ ตัวชี้นำา หรือข้อเสนอใด ๆ เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใด 

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้รับเอกสารฉบับนี้ต้องตรวจสอบและพิจารณา 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลที่ระบุในเอกสารประกอบการนำาเสนอฉบับนี้ด้วยตนเอง ก่อนตัดสินใจ 
ลงทุน

เอกส�รประกอบก�รนำ�เสนอฉบับน้ีมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ในประเทศไทย ก�รแจกจ่�ยเอกส�รประกอบก�รนำ�เสนอฉบับน้ีไปยังประเทศหรือ 
เขตอำ�น�จรัฐอ่ืน ๆ  นอกจ�กประเทศไทย อ�จเป็นก�รต้องห้�มต�มกฎหม�ย ผู้ท่ีได้รับเอกส�รฉบับน้ีควรศึกษ�และปฏิบัติต�มข้อจำ�กัดท�งกฎหม�ยน้ัน ๆ   
เอกส�รฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำ�เพื่อก�รเผยแพร่ ก�รตีพิมพ์ หรือก�รแจกจ่�ย ไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริก� 

เอกส�รประกอบก�รนำ�เสนอฉบับนี้ไม่ถือเป็นก�รเสนอข�ยหรือก�รชักชวนให้เข้�ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และไม่มีก�รเสนอข�ยหรือซื้อหลักทรัพย์ใน
ประเทศหรือเขตอำ�น�จรัฐใดที่ก�รเสนอข�ย ก�รชักชวนก�รเสนอซื้อ หรือก�รข�ยหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหม�ย หลักทรัพย์ที่กล่�วถึงในเอกส�ร
ประกอบก�รนำ�เสนอฉบบัน้ียงัไมไ่ดน้ำ�ไปจดทะเบยีนภ�ยใตก้ฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัย์ของสหรฐัอเมรกิ� ค.ศ. 1933 รวมทัง้ทีไ่ดม้กี�รแก้ไขเพิม่เตมิ  
(กฎหม�ยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริก�) หรือกฎหม�ยของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริก� และจะไม่มีก�รเสนอข�ยหรือก�รข�ยหลักทรัพย์ดังกล่�ว 
ในสหรัฐอเมริก� เว้นแต่จะได้มีก�รจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นก�รจดทะเบียนภ�ยใต้กฎหม�ยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริก�และกฎหม�ยของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่มีคว�มประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่�ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่�ทั้งหมดของก�รเสนอข�ยหรือหลักทรัพย์ใด ๆ  ที่กล่�วถึงในเอกส�ร 
ฉบับนี้ในสหรัฐอเมริก� หรือดำ�เนินก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ต่อประช�ชนในสหรัฐอเมริก�

ผู้รับเอกส�รจะต้องไม่ส่งต่อ เผยแพร่ หรือแจกจ่�ยไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อมซึ่งเอกส�รประกอบก�รนำ�เสนอน้ี ไม่ว่�ด้วยวิธีก�รท�ง 
อเิลก็ทรอนิกสห์รอืดว้ยวธีิก�รอืน่ใดตอ่ส�ธ�รณะหรอืให้กบับคุคลใด ก�รสง่ตอ่ แจกจ่�ย หรอืทำ�ซ้ำ�ซึง่เอกส�รประกอบก�รนำ�เสนอน้ีไม่ว�่ทัง้หมด
หรือบ�งส่วนอ�จถือเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง และเป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริก� หรือกฎหม�ยหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของ
ประเทศต่�ง ๆ ห�กท่�นได้รับเอกส�รประกอบก�รนำ�เสนอน้ีด้วยคว�มผิดพล�ด โดยท่�นไม่ได้เป็นบุคคลที่ประสงค์ให้ได้รับก�รแจกจ่�ยหรือใช้
เอกส�ร ท่�นจะต้องดำ�เนินก�รลบหรือทำ�ล�ยเอกส�รประกอบก�รนำ�เสนอนี้ทันที

คำาสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) 



เติบโตอย่างก้าวไกล 
และยั่งยืน

SCGP
สารบัญ

SCGP

03
SCGP เติบโต 
อย่างก้าวไกล 

และยั่งยืน

10
เติบโตอย่างยั่งยืน 

ไปพร้อมกับลูกค้าและ 
พันธมิตรทางธุรกิจ

22
ข้อมูลทางการเงิน 

ที่สำาคัญ

27
จุดเด่นในการลงทุน

29
สรุปข้อมูล 

การเสนอขาย 
หลักทรัพย์ 



The Siam Pulp and Paper PCL.

• 2518: เข้าสู่ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ (SKIC)  
• 2522: เข้าสู่ธุรกิจเยื่อกระดาษ
• 2525: เข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 
• 2526: เข้าสู่ธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน
• 2539: เข้าสู่ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ในฟิลิปปินส์ (UPPC)

•  11 M&P (Merger & Partnership) 
•  ขยายธุรกิจใน 2 ประเทศ: 

 ประเทศเวียดนาม (VKPC) 
 ประเทศอินโดนีเซีย (Primacorr)

• รีแบรนด์เพื่อปรับโมเดลธุรกิจ SCG Paper   SCG Packaging 
• 7 M&P (Merger & Partnership)
• เข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์และ 

บรรจุภัณฑ์อาหาร
• 2561: เข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ในมาเลเซีย (IPSB)

พ.ศ. 2518 - 2548 

เริ่มต้นจากธุรกิจเยื่อและกระดาษ 
(Foundation Period)

รายได้จากการขาย SCGP
(หน่วย: ล้านบาทต่อปี)

100,000

0

ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
(Regional Expansion)

โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 
(Total Packaging Solutions) ผู้นำาด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 

ในภูมิภาคอาเซียน 
ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

พ.ศ. 2549 - 2557 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน โอกาสการเติบโตภายหลัง IPO

กระดาษบรรจุภัณฑ ์
(Packaging Paper)

เยื่อกระดาษ 
(Eucalyptus Pulp)

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 
(Corrugated Box)

กระดาษพิมพ์เขียน 
(Printing & Writing 

Paper)

บรรจุภัณฑ์อาหาร 
(Food Packaging)

วกิฤตการณ์ 
การเงนิในเอเชยี

วกิฤตการณ์ 
การเงนิโลก โควดิ-19

เติบโตอย่างก้าวไกลและยั่งยืน

2518 2548 2557 ปัจจุบัน2549 2558

บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร ์
(Performance & 

Polymer Packaging)
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ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพ

“บรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า
และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย”

ซื้อของที่ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 สั่งอาหาร 
ร้านดังออนไลน์

ใช้ผลิตภัณฑ์รักษา 
ความสะอาดและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 ซื้อของออนไลน์ 
ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า 
เครื่องแต่งกาย

ธุรกิจอาหาร ธุรกิจอาหารแช่แข็ง/
อาหารกระป๋อง

ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้า 
อุปโภคบริโภค

ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
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เมื่อบรรจุภัณฑ…์ ส่งมอบคุณค่าที่มากกว่า

สร้างสรรค์โซลูชันด้านบรรจุภัณฑท์ี่หลากหลายเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

Protect
 “ปกป้องผลิตภัณฑ์”

 Promote
 “ส่งเสริมแบรนด์”

 Preserve 
“รักษาคุณภาพสินค้า”

 Perform 
 “เพิ่มความสะดวก”

บรรจุภัณฑ์…สิ่งเล็ก ๆ ที่สำาคัญในห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์

ออกแบบการใช้ทรัพยากรน้อยลง
และยังคงทนแข็งแรงเท่าเดิม

หรือเพิ่มมากขึ้น

บริการออกแบบครบวงจร
ตั้งแต่การออกแบบ ผลิต ติดตั้ง 

รวมถึงการนำาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

ตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์
สำาหรับธุรกิจออนไลน์ 

พร้อมบริการให้ผู้ประกอบการ
ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม

ตอบสนองผู้ประกอบการรายย่อย 
ลดข้อจำากัดด้านจำานวนการผลิต
ขั้นต่ำาและลดระยะเวลาการผลิต

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ง่าย
ต่อการใช้งาน สะดวกและรวดเร็ว 
เน้นการนำาไปใช้งานได้ทันที

ใช้นวัตกรรมด้านการออกแบบการผลิต 
การพิมพ์ เพื่อสร้างคุณสมบัติ
และฟังก์ชันพิเศษให้บรรจุภัณฑ์

สร้างสรรค์โซลูชัน 
ด้านบรรจุภัณฑ์

ที่หลากหลายเพื่อ
ลูกค้าทุกกลุ่ม

โซลูชันสำาหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

โซลูชัน
สำาหรับงานย่อย

โซลูชัน
อำานวย

ความสะดวก

โซลูชัน
บรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะโซลูชัน

สำาหรับธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ

โซลูชัน
ด้านกิจกรรม
การตลาด
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เติบโตอย่างยั่งยืน
ไปพร้อมกับลูกค้าและ

พันธมิตรทางธุรกิจ

โอกาสการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

เทรนด์การเติบโตของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน1

ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเติบโตของความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์2

อัตราการเติบโตของ 
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปี 2562 - 25673

การเติบโต 
อย่างก้าวกระโดด 

ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ไลฟ์สไตล์ที่ปรับเปลี่ยน 
ส่งผลต่อการใช้

บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

30%

การใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในภูมิภาคอาเซียน

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริโภคที่มีส่วนร่วม 
สร้างความยั่งยืน 
ให้สิ่งแวดล้อม

ที่มา: รายงานการวิจัยตลาดอิสระของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน จัดทำา ณ เดือนสิงหาคม 2563 
หมายเหตุ:
1 ภูมิภาคอาเซียนประกอบด้วยประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์
2 อัตราการเติบโตของปริมาณการบริโภคในครัวเรือนทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียนในปี 2562 - 2567
3 อัตราการเติบโตธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (มูลค่าสินค้าทั้งหมด) ในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2562 - 2567
4 มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2562 - 2567

GDP + 1~2%58.3
62.1

66.4
71.2

53.8 57.7

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0 2562 2563 2564 2565 2566 2567

มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน4

(พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศเวียดนาม

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศไทย

อัตราการเติบโตเฉลี่ย 5.8%
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พร้อมเติบโตด้วยรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ
แบบบูรณาการทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิสำ�หรับบรรจุสินค้�  
(Primary Packaging)

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 
(Integrated Packaging Chain)

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 
(Fibrous Chain)

บรรจุภัณฑ์จ�กวัสดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์

บรรจุภัณฑ์จ�กเยื่อและกระด�ษ

กระด�ษบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์อ�ห�ร

กระด�ษพิมพ์เขียน

ผลิตภัณฑ์เยื่อประเภทต่�ง ๆ

บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิสำ�หรับแสดงสินค้� 
(Secondary Packaging)

บรรจุภัณฑ์ตติยภูมิสำ�หรับก�รขนส่ง 
(Tertiary Packaging)

บริก�รออกแบบครบวงจร 
(Service Bundling)

ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

40 โรงงานใน 5 ประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน2

ไทย

อินโดนีเซีย

เวียดน�ม

ฟิลิปปินส์

ม�เลเซีย

ผู้นำาด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก

รายใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน1

ส่วนแบ่งตามมูลค่าการขายในภูมิภาคอาเซียน3

SCGP
36%

หมายเหตุ:
1	 จากข้อมูลของฟรอส์ท	แอนด์	ซัลลิวัน	จัดทำา	ณ	เดือนสิงหาคม	2563	
2	 ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2563	
3	 ส่วนแบ่งทางการตลาดตามมูลค่าการขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกของไทย	เวียดนาม	

อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์
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การดำาเนินธุรกิจที่บูรณาการครบวงจร
โดยมีหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดหลัก

โรงง�นผลิตกระด�ษ
บรรจุภัณฑ์

โรงง�นผลิต
บรรจุภัณฑ์

ศูนย์กระจ�ยสินค้�ผู้บริโภค

ผู้ผลิตสินค้�ศูนย์จัดก�ร
วัสดุรีไซเคิล

1 2

3

45

6

นิคมอุตสาหกรรม

โมเดิร์นเทรด

สำานักงาน

ทีอ่ยู่อาศยัและชมุชน
ผลิต
นำ�กลับม�ใช้ใหม่

จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งผลให้ SCGP สามารถนำาเศษกระดาษรีไซเคิล (RCP) 
ประม�ณ 95%* กลับม�ใช้ผลิตกระด�ษบรรจุภัณฑ์ได้

หมายเหตุ:	*	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	

ต่อยอดความสำาเร็จให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมที่ยั่งยืน
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น

ออกแบบบรรจุภัณฑ ์
ตรงกับความต้องการลูกค้า การวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก
ท่ีใช้ทรัพยากรในการผลิต 
ลดลง โดยยังคง 
ความแข็งแรงเท่าเดิม

องค์คว�มรู้ในก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรม 12 ประเภท

Alternative 
Energy  & Green

Characterization
Coating 

& Surface 
Modification

Polymer Science
Plan Science & 

Plantation

Pulping & 
Bleaching 

Technology

Fiber Science & 
Engineering

Starch Filler & 
Adhesive

Paper Making

Ink & Printing 
Technology

Corrugating & 
Box Tech

Recycling/ 
Deinking 

Technology

บรรจุภัณฑ์รักษา 
ความสดของผัก
และผลไม้ ยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น

นักออกแบบมืออาชีพ

พนักงานขายและบริการลูกค้า

คน

คน1

36+

500+

นักวิจัยและพัฒน�

ค้นคว้�และวิจัย

สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

คน

ประเภท

ผลง�น1, 2

90+
12
66

หมายเหตุ:
1	 ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2563
2	 ณ	วันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2563	SCGP	ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกระทรวงพาณิชย์เป็นจำานวนทั้งสิ้น	66	รายการ14 15



ส่งเสริมการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า
ด้วยโครงการขยายกำาลังการผลิต

เงินลงทุนรวมประมาณ 8,200 ล้านบาท

• ขยายกำาลังการผลิต 
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว  

543
ล้านบาท

เงินลงทุน

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 3/2563

เวียดนาม
2557 2560 2561 2562 2563*2558 2560 2562

ผ่านการควบรวมและเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	(Merger	&	Partnership)
เสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน

เติบโต
อย่างต่อเน่ือง

ในอนาคต

ผนึกเสริมกำ�ลังร่วมกันเพื่อสร้�งคุณค่�ให้ลูกค้� (Business Synergies Unlock)

เสริมสร้างและพัฒนา
ความเช่ียวชาญ
ของพนักงาน

ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมโซลูชัน

ด้านบรรจุภัณฑ์

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
เพ่ือเสริมสร้างคุณค่า

ให้ลูกค้าย่ิงข้ึน

ต่อยอดการดำาเนินงาน
ทางธุรกิจให้เกิด

ประสิทธิผล

• ขยายกำาลังการผลิต 
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว  

600
ล้านบาท

เงินลงทุน

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 3/2564

ไทย
• ขยายกำาลังการผลิต

กระดาษบรรจุภัณฑ์

1,735
ล้านบาท

เงินลงทุน

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 1/2564

อินโดนีเซีย
• ขยายกำาลังการผลิต

กระดาษบรรจุภัณฑ์

5,388
ล้านบาท

เงินลงทุน

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 2/2564 

ฟิลิปปินส์

หมายเหตุ:
*	 SCGP	ได้ดำาเนินการเจรจาและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นของ	Bien	Hoa	Packaging	Joint	Stock	Company	(SOVI)	แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม	2563	

โดยปัจจุบันผู้ขายอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้น	โดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส	4	ปี	2563
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ล้านคน

มุ่งขยายและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในต่างประเทศ

เน้นขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำาและโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	โดยมีต้นแบบโมเดลธุรกิจจากประเทศไทยบรรจุภัณฑ์ครบวงจร 

เวียดนาม

97
ล้านคน

อินโดนีเซีย

271
ล้านคน

ที่มา:	รายงานการวิจัยตลาดอิสระของฟรอส์ท	แอนด์	ซัลลิวัน	จัดทำา	ณ	เดือนสิงหาคม	2563	
หมายเหตุ:	จำานวนประชากร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

32

มาเลเซีย

บรรจุภัณฑ์
แบบออ่นตัว

บรรจุภัณฑ ์
กล่องพิมพ์สีเพื่อ 
การแสดงสินค้า

บรรจุภัณฑ ์
กล่องลูกฟูก

บรรจุภัณฑ์
แบบคงรูป

บรรจุภัณฑ์
อาหาร

กระดาษ 
บรรจุภัณฑ์

โอกาส 
การเติบโต
ในภูมิภาค
อาเซียน

ไทย

70
ล้านคน

ฟิลิปปินส์

108
ล้านคน
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ยึดหลักการดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหาร
ที่มากด้วยประสบการณ์และผสมผสานความสามารถอย่างลงตัว

น�ยชุมพล ณ ลำ�เลียง
กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�ร
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ กิติพงศ์ 
อุรพีพัฒนพงศ์ 
กรรมก�รอิสระ และกรรมก�ร 
บรรษัทภิบ�ลและสรรห�

น�ยช�ลี จันทนยิ่งยง
กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ 
และประธ�นกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 
และสรรห�

น�ยธนวงษ์ อ�รีรัชชกุล 
กรรมก�ร

น�ยวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
กรรมก�ร 
และกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและสรรห�

น�ยธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
กรรมก�ร

น�ยวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมก�รอิสระ 
และกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

น�งผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ 
กรรมก�รอิสระ 
และกรรมก�รตรวจสอบ

น�งไขศรี เนื่องสิกข�เพียร
กรรมก�รอิสระ 
และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

ดร.ประส�ร ไตรรัตน์วรกุล
ประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ

น�ยวิช�ญ จิตร์ภักดี
กรรมก�ร 
และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

น�ยชลณัฐ ญ�ณ�รณพ
รองประธ�นกรรมก�ร 
และกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

น�ยแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร
กิจก�รกระด�ษบรรจุภัณฑ์

น�ยกรัณย์ เตชะเสน
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร 
กิจก�รบรรจุภัณฑ์จ�กวัสดุสมรรถนะสูง 
และพอลิเมอร์

น�ยดนัยเดช เกตุสุวรรณ 
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
ส�ยธุรกิจต่�งประเทศ

น�ยกุลเชฏฐ์ ธ�ร�จันทร์
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รส�ยก�รเงิน

น�ยสุชัย กอประเสริฐศรี
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร 
กิจก�รบรรจุภัณฑ์จ�กเยื่อและกระด�ษ

น�ยวิช�ญ เจริญกิจสุพัฒน์
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร 
กิจก�รเยื่อและกระด�ษแนวทาง 

ด้านเศรษฐกิจ 

แนวทาง 
ด้านสังคม

แนวทาง 
ด้านส่ิงแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

ความรับผิดชอบ 
ต่อสินค้าและบริการ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

การบริหารจัดการน้ำา

การมีส่วนร่วมกับลูกค้า

ความปลอดภัย

การจัดการของเสีย

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน 
สู่พันธมิตรทางธุรกิจ

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท

ทีมผู้บริหาร
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ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายน้ำา 
(สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจร) 33%

สายธุรกิจเยื่อ
และกระดาษ 16%

ศักยภาพและความสามารถ
ในการตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลาย	(ข้อมูลครึ่งปีแรก	25631)

แบ่งตามประเทศ แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
(อินโดนีเซีย เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์) 28%

ประเทศอื่น ๆ4 20%

ประเทศไทย
 52%

กระดาษบรรจุภัณฑ์
(สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร)

51%

แบ่งตามประเภทธุรกิจ2

อาหารและ
เครื่องดื่ม 42%

สินค้าอุปโภคบริโภค 
ที่มีการจำาหน่ายเร็ว
(FMCG) 
14%

อุปกรณ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
13% 

ธุรกิจอ่ืน ๆ3

31%

หมายเหตุ:
1	 ข้อมูลสำาหรับงวด	6	เดือน	สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2563
2	 ข้อมูลสัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเภทธุรกิจจาก	 

SCG	Analyst	Conference	ไตรมาส	2/2563

3	 ธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่น	 ๆ	 เช่น	 ชิ้นส่วนยานยนต์	 ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม	อุปกรณ์ก่อสร้าง	รองเท้า	และเสื้อผ้า	เป็นต้น

4	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศต่าง	 ๆ	 มากกว่า	 20	 ประเทศ 
(ไม่รวมอินโดนีเซีย	เวียดนาม	และฟิลิปปินส์)

รายได้จากการขายปี 2562 ประมาณ 89,000 ล้านบาท

รายได้จากการขายทั้งหมดของ SCGP รายได้จากการขาย 
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

45,903
ล้านบาท

45,903
ล้านบาท

38,434
ล้านบาท

สินค้าเพื่อ 
การอุปโภค

บริโภค
(Consumer 

Goods)
69%
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ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น
รายได้จากการขายและอัตรากำาไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

รายได้จากการขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง กำาไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ:
1	 อัตรากำาไร	Adjusted	EBITDA	คำานวณจาก	Adjusted	EBITDA	สำาหรับปี/งวด	หารด้วยรายได้รวม
2	 อัตรากำาไรสุทธิคำานวณจากกำาไรสำาหรับระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง	หารด้วยรายได้รวม

ร�ยได้จ�กก�รข�ย (ล้�นบ�ท) กำ�ไรสำ�หรับปี/งวด (ล้�นบ�ท)

120,000

90,000

60,000

30,000

0

CAGR ปี 2559 - 2562: 
6.1%

+10.5%

74,542

2559

14.0%

3,851

2559

5.1%

81,455

14.6%

2560

5,374

6.5%

2560

87,255

16.6%

2561

6,826

7.8%

2561

89,070

16.7%

2562

5,891

6.6%

2562

41,529

17.0%

6 เดือน
ปี 2562

2,884

6.9%

6 เดือน
ปี 2562

45,903

19.5%

6 เดือน
ปี 2563

4,198

9.1%

6 เดือน
ปี 2563% อัตร�กำ�ไร 

Adjusted 
EBITDA1

อัตร�กำ�ไร
สุทธิ2

10,000

7,500

5,000

2,500

0

CAGR ปี 2559 - 2562:
15.2%

+45.6%

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต

หมายเหตุ:
*	 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(ROE)	คำานวณจากกำาไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เฉลี่ย	

โดย	ROE	ของงวด	6	เดือน	ปี	2563	คำานวณจากกำาไรย้อนหลัง	12	เดือน	(กรกฎาคม	2562	-	มิถุนายน	2563)	หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ที่น่าสนใจ (ROE*)(%) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ฐ�นะท�งก�รเงิน ณ วันที่ 30 มิถุน�ยน พ.ศ. 2563

• สินทรัพย์รวม: 144,360  • หนี้สินรวม: 78,946  • ส่วนของผู้ถือหุ้น: 65,414
(หน่วย: ล้านบาท)

2559 2559

8.3%

0.4

10.6%

0.4

14.6%

0.5

12.6%

0.9

13.8%

0.9

6 เดือน ปี 2563 6 เดือน ปี 25632562 25622561 25612560 2560
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ผู้นำ�ด้�นบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 
พร้อมผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

SCGP IPO
พร้อมขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

โอกาสการลงทุนที่คุณไม่ควรพลาด

จุดเด่น
ในการลงทุน
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สรุปข้อมูล
การเสนอขาย 
หลักทรัพย์

จุดเด่นในการลงทุน
การเติบโตอย่างมั่นคง
ไปพร้อมกับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

ผลการดำาเนินงาน 
และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า 
ด้วยโซลูชันและนวัตกรรมใหม่ ๆ

มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจตามหลัก ESG

SCGP

ESG
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สรุปข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) (“SCGP”)

กลุ่มอุตสาหกรรม / 
หมวดธุรกิจใน SET

สินค้�อุตส�หกรรม / บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

จำานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ไม่เกิน 1,296.68 ล้�นหุ้น ประกอบด้วย

• ไม่เกิน 1,127.55 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
• หุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) ไม่เกิน 169.13 ล้านหุ้น (ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำานวนหุ้นที่เสนอขาย)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้จัดการการจัดจำาหน่าย 
และรับประกันการจำาหน่าย   

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
• ขยายกำาลังการผลิต การเข้าซื้อกิจการ และ/หรือการลงทุนเพื่อบำารุงรักษา 
• ชำาระคืนเงินกู้ยืม
• เงินทุนหมุนเวียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำารองต่าง ๆ

ช่วงราคาเสนอขาย 33.50 - 35.00 บาทต่อหุ้น

ราคาจองซื้อ
ชำาระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 35.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบ้ืองต้น และจะได้รับคืน 
ส่วนต่างค่าจองซื้อคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำากว่าราคา 35.00 บาทต่อหุ้น

ผู้จัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

ผู้จัดก�รก�รจัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ย

1. บล.ไทยพาณิชย์ 2. บล.บัวหลวง

ผู้จัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ย

1. บล.กสิกรไทย
2. บล.กรุงไทย ซีมิโก้
3. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
4. บล.ทิสโก้
5. บล.ธนชาต

6. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
7. บล.ฟินันเซีย ไซรัส
8. บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
9. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
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นักลงทุน
สถาบันที่เป็น 
Cornerstone 
Investors

นักลงทุนสถ�บันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ จำ�นวน 14 ร�ย รวม 600,000,000 หุ้น ดังนี้

1. บลจ.บัวหลวง 135,000,000 หุ้น 8. บลจ.ธนชาต 25,000,000 หุ้น

2. บลจ.กสิกรไทย 135,000,000 หุ้น 9. บมจ.ไทยประกันชีวิต 13,000,000 หุ้น

3. บลจ.ไทยพาณิชย์ 81,000,000 หุ้น 10. บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) 11,000,000 หุ้น

4. บลจ.เอ็มเอฟซี 63,000,000 หุ้น 11. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 8,000,000 หุ้น

5. บลจ.ทิสโก้ 42,000,000 หุ้น 12. บลจ.พรินซิเพิล 8,000,000 หุ้น

6. บลจ.กรุงไทย 37,000,000 หุ้น 13. บลจ.ภัทร 8,000,000 หุ้น

7. บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) 26,000,000 หุ้น 14. บลจ.วรรณ 8,000,000 หุ้น

นักลงทุนสถ�บันที่เป็น Cornerstone Investors ต่�งประเทศ จำ�นวน 4 ร�ย รวม 76,530,000 หุ้น ดังนี้

1. Avanda Investment Management Pte Ltd 27,000,000 หุ้น 3.  Ghisallo Master Fund LP 13,265,000 หุ้น

2. NTAsian Discovery Master Fund 23,000,000 หุ้น 4.  Tudor Systematic Tactical Trading L.P. 13,265,000 หุ้น

รายละเอียดการจองซื้อหลักทรัพย์
(1)

ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับ 
การจัดสรร (Pre-emptive Rights)

(2)
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ SCGP 

ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร

(3)
ผู้มีอุปการคุณของ SCGP

(4)
ผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทน

จำาหน่ายหุ้น

(5)
ลูกค้าของผู้จัดจำาหน่าย 

หลักทรัพย์

วันที่จองซื้อ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 1 - 2 และ 5 ตุลาคม 2563 5 - 7 ตุลาคม 2563

การชำาระเงิน
ค่าจองซื้อ

1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

2. Internet Banking ของธนาคาร
ส่วนใหญ่

3. Mobile Banking ของธนาคาร
ส่วนใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ตามที่ผู้จัดจำาหน่าย
แต่ละรายกำาหนด

สถานที่จองซื้อ
1. สำานักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ 

บัวหลวง จำากัด (มหาชน)
2. จอง Online บนเว็บไซต์  

www.bualuang.co.th

สำานักงานใหญ่ของบริษัท 
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด

สำานักงานใหญ่ของ 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด

ยกเว้นผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC ที่ได้รับจัดสรร 
สามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 

(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำานักงานใหญ่                                
ของผู้จัดจำาหน่าย 

แต่ละราย

รายละเอียด
การจองซื้อหุ้น

อัตราส่วน 7.0950 หุ้นสามัญของ SCC 
ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP/1 

อัตราส่วน 10.6480 หุ้นสามัญ
เดิมของ SCGP ต่อ 1 หุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของ SCGP/1

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP/2:  
อัตราส่วน 4.9910 หุ้นสามัญของ TCP  
ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP/1

2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PPPC/3:  
อัตราส่วน 0.2092 หุ้นของ PPPC ต่อ  
1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP/1

3. ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC และผู้มีอุปการคุณ 
ของ SCGP รายอื่น:  
จำานวนจองซื้อขั้นต่ำา 1,000 หุ้น และจะต้อง
เพิ่มเป็นจำานวนทวีคูณของ 100 หุ้น

จำานวนจองซื้อขั้นต่ำา 1,000 หุ้น 
และจะต้องเพิ่มเป็นจำานวนทวีคูณของ 100 หุ้น

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมที่

ผู้จัดจำาหน่ายแต่ละราย

หมายเหตุ: /1   ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำานวน /2   TCP หมายถึง บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) /3   PPPC หมายถึง บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำากัด (มหาชน)

นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors
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(1)
ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับ

การจัดสรร (Pre-emptive Rights)

(2)
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ SCGP 

ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร

(3)
ผู้มีอุปการคุณของ SCGP

(4)
ผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทน

จำาหน่ายหุ้น

(5)
ลูกค้าของผู้จัดจำาหน่าย 

หลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้น

• ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื้อตามสิทธิ
หรือต่ำากว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรร
ทั้งจำานวน

• ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื้อหุ้นเกิน
กว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้น 
เมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก ่
ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่ได้จองซื้อ 
ตามสิทธิแล้วเท่านั้น

• ผู้ถือหุ้นของ SCGP ที่จองซื้อ
ตามสิทธิหรือต่ำากว่าสิทธิ 
จะได้รับการจัดสรรทั้งจำานวน

• ผู้ถือหุ้นของ SCGP ที่จองซื้อ
หุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการ
จัดสรรหุ้นเมื่อมีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 
SCGP ที่ได้จองซื้อตามสิทธิ
แล้วเท่านั้น

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP และ PPPC
• ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP, PPPC ที่จอง

ซื้อตามสิทธิหรือต่ำากว่าสิทธิจะได้รับการ
จัดสรรทั้งจำานวน

• ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP, PPPC ที่จอง
ซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรร
หุ้นเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP, PPPC  
ที่ได้จองซื้อตามสิทธิแล้วเท่านั้น

2. ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC และผู้มีอุปการคุณ 
ของ SCGP ตามดุลพินิจของ SCGP

จัดสรรโดยวิธี 
Small Lot First

เป็นไปตามดุลพินิจ 
ของผู้จัดจำาหน่าย 

หลักทรัพย์

การคืนเงิน

ผู้จัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์จะดำ�เนินก�รคืนค่�จองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ในกรณีดังต่อไปนี้
• กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำากว่าราคา 35.00 บาทต่อหุ้น
• กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ
• กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำานวนหุ้นที่จองซื้อ

ระยะเวล�ก�รคืนเงิน (นับจ�กวันสิ้นสุดระยะเวล�ก�รจองซื้อสำ�หรับผู้จองซื้อทุกประเภทในวันที่ 14 ตุล�คม 2563)
• โอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) ภายใน 5 วันทำาการ
• โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำาการ
• จ่ายเป็นเช็ค สั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันทำาการ

วันที่ การเสนอขาย (IPO) 

ประม�ณ 21/22 กันย�ยน 2563 หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ (Filing Effective)
• ประก�ศช่วงร�ค�เสนอข�ยเบื้องต้นและระยะเวล�ก�รจองซื้อ

23 กันย�ยน 2563 SCGP IPO Roadshow

28 กันย�ยน - 2 ตุล�คม 2563 ระยะเวล�ก�รจองซื้อของ
• ผู้ถือหุ้นของ SCGP
• ผู้ถือหุ้นของ SCC
• ผู้มีอุปการคุณของ SCGP

1, 2, 5 ตุล�คม 2563 ระยะเวลาการจองซื้อของผู้จองซื้อรายย่อย

5 - 7 ตุล�คม 2563 ระยะเวลาการจองซื้อของบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

ประม�ณ 8 ตุล�คม 2563 ประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย 

9, 12 และ 14 ตุล�คม 2563 ระยะเวลาการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน

ภ�ยในเดือนตุล�คม 2563 เข้�จดทะเบียนและซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 

รายละเอียดการจองซื้อหลักทรัพย์ (ต่อ) ตารางเวลาเบื้องต้น

ผู้ลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดการจองซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติม 
และลูกค้า 4 กลุ่มแรกสามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อได้ที่ www.scgpackaging.com
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