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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: +66 2586 2894
โทรสาร:
+66 2586 3007
E-mail:
scgpackaging@scg.com
Website: www.scgpackaging.com

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ข้อมูลบริษัท

ผู้้�ถืือหุ้้�น

ทะเบียนเลขที่

0107537000921

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

1. บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูชน
ั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร ซึง
่ แบ่งออกเป็น
2 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร และสายธุรกิจเยื่อและ
กระดาษ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก

(ณ วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด วันที่ 24 มีนาคม 2537)
ทุนจดทะเบียน

1,000 ล้านบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

1,000 ล้านบาท

หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว

100 ล้านหุ้น
- ไม่มี -

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียน

4,500 ล้านบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

3,126 ล้านบาท

หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว

3,126 ล้านหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว

- ไม่มี -

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เว็บไซต์

www.scgpackaging.com

นายทะเบียนหุ้น

โทรศัพท์ +66 2586 2894
โทรสาร

+66 2586 3007

อีเมล

scgpackaging@scg.com

ผูล
้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษท
ั เพิม
่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)
และหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th และ www.scgpackaging.com

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ

(ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้ว)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

3,095,882,660

99.037

2. นายเทวััญ ตัันติิจััตตานนท์์

2,320,000

0.074

3. บริิษััทแรนเดอรีีเบอรามาการ จำำ�กััด

1,872,000

0.060

4. นางสาวอรพิินทร์์ ธิิดารััตน์์

1,634,000

0.052

5. นายแมน นานา

1,563,200

0.050

6. Roman Catholic Mission of Bangkok

1,068,960

0.034

7. นายอุุเทน ตัันติิจััตตานนท์์

1,000,000

0.032

8. นายสมศัักดิ์์� นานา

931,440

0.030

9. นายพิิพััฒพงศ์์ อิิศรเสนา ณ อยุุธยา

528,880

0.017

499,440

0.016

18,699,420

0.598

3,126,000,000

100.000

10. นายยุุพ  นานา
11. ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น ๆ
รวม

สารบัญ
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อยที่สำ�คัญ

5

สารจาก
คณะกรรมการ

6

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

8

รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

10

รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

11
ผลการดำ�เนินงานปี 2562
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

12

การดำ�เนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่สำ�คัญปี 2562

16

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมสร้าง
ความยั่งยืนให้โลก ด้วยหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)

20

โครงสร้างการจัดการ

22

งบการเงินรวมประจำ�ปี 2562
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

45
การลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น

218

งบการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำ�กัด (มหาชน)

153

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

2

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่่วย : ล้้านบาท
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย

กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

(Profit before finance costs, income tax expense,
depreciation and amortization - EBITDA)
15,036

14,566

6,066
5,269

12,082
8,843 8,518 8,554 9,189 9,422

2553

2554 2555

2556

2557

4,425

10,499 10,554
3,290 3,123 3,332 3,418 3,194 3,225 3,285

2558 2559 2560

2562

2561

สินทรัพย์

2553

2554 2555

2556

2557

2558 2559 2560

2553

2562

รายได้จากการขาย
139,513

50,127 52,463

2561

58,439

2554 2555

65,141

2556

73,987

2557

83,218 85,369

91,312 93,246

2558 2559 2560

51,714

2561

2562

2553

54,839

57,430 59,135

2554 2555

2556

64,614

2557

70,907

74,542

81,455

2558 2559 2560

87,255

2561

89,070

2562

3

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่่วย : ล้้านบาท

2562

2561

2560

2559

2558

รายได้รวม

89,911

87,770

82,862

75,128

71,598

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

83,024

79,661

76,888

70,799

67,114

EBITDA

15,036

14,566

12,082

10,554

10,499

5,269

6,066

4,425

3,285

3,225

139,513

93,246

91,312

85,369

83,218

หนี้สิน

76,697

39,986

35,661

32,617

34,892

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

42,952

40,441

42,891

40,402

38,339

ส่วนของผู้ถือหุ้น

62,816

53,260

55,651

52,752

48,326

(ล้านหุ้น)

3,126

3,126

3,126

3,126

3,126

มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น2

(บาท)

13.74

12.94

13.72

12.92

12.26

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น2

(บาท)

1.69

1.94

1.42

1.05

1.03

เงิินปัันผลเสนอจ่่ายต่่อหุ้้�น2, 3

(บาท)

0.98

0.50

2.50

0.25

0.25

อัตราเงินปันผลต่อก�ำไรส�ำหรับปี

(%)

57.9

25.8

176.6

23.8

24.2

อัตราก�ำไรส�ำหรับปีต่อรายได้จากการขาย

(%)

5.9

7.0

5.4

4.4

4.5

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

4.5

6.6

5.0

3.9

4.1

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

(%)

12.6

14.6

10.6

8.3

8.7

งบกำ�ไรขาดทุน1

ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หุ้น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออก2

อัตราส่วนทางการเงิน

หมายเหตุุ:
1
รวมผลประกอบการจาก Fajar ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม ปีี 2562 และ Visy Thailand ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน ปีี 2562
2
ปีี 2562 มีีการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นของบริิษััทและการออกหุ้้�นสามััญปัันผล ทำำ�ให้้จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ เพิ่่�มจาก 156.3 ล้้านหุ้้�น เป็็น 3,126 ล้้านหุ้้�น จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณข้้อมููลทางการเงิินสำำ�หรัับปีี 2558 - 2561
ได้้ถููกปรัับปรุุงเสมืือนว่่าการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นของบริิษัทั และการออกหุ้้�นสามััญปัันผลนั้้�นได้้เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่วัันต้้นงวดของงวดบััญชีีดัังกล่่าว
3
เงิินปัันผลเสนอจ่่ายต่่อหุ้้�น 0.98 บาท คำำ�นวณเฉลี่่�ยจาก 1) เงิินปัันผลระหว่่างกาล ในอััตราหุ้้�นละ 1.11111111 บาท จากจำำ�นวนหุ้้�น 1,563 ล้้านหุ้้�น
2) เงิินปัันผลงวดสุุดท้้าย ในอััตราหุ้้�นละ 0.42 บาท จากจำำ�นวนหุ้้�น 3,126 ล้้านหุ้้�น

5

บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อยทีส
่ �ำ คัญ

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
1. กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
บริษัทดี อิน แพค จ�ำกัด
บริษัทไดน่า แพคส์ จ�ำกัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ำกัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ำกัด
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จ�ำกัด
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. (เวียดนาม)
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. (เวียดนาม)
New Asia Industries Co., Ltd. (เวียดนาม)
Packamex (Vietnam) Co., Ltd. (เวียดนาม)
PT Indocorr Packaging Cikarang (อินโดนีเซีย)
PT Indoris Printingdo (อินโดนีเซีย)
PT Primacorr Mandiri (อินโดนีเซีย)
TCG Rengo (S) Ltd. (สิงคโปร์) (อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี)

2. กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์

•
•
•
•
•
•
•

บริษัทคอนิเมก จ�ำกัด
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ำกัด
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ�ำกัด
Tin Thanh Packing Joint Stock Company (เวียดนาม)

3. กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์

•
•
•
•
•
•
•

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
PT Dayasa Aria Prima (อินโดนีเซีย)
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (อินโดนีเซีย)
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
United Pulp and Paper Co., Inc. (ฟิลิปปินส์)
Vina Kraft Paper Co., Ltd. (เวียดนาม)

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
1. กิจการสวนไม้

• บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ำกัด

2. กิจการเยื่อและกระดาษ

•
•
•
•
•

บริษทั กระดาษสหไทย จ�ำกัด (มหาชน) (อยูร่ ะหว่างการช�ำระบัญชี)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จ�ำกัด
Interpress Printers Sendirian Berhad (มาเลเซีย)

ธุรกิจอื่น ๆ
•
•
•
•

บริษัทอินวีนิค จ�ำกัด
บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

6

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

เศรษฐกิิจในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและ
แข็็งแกร่่งกว่่าภููมิิภาคอื่่�น ๆ ขณะที่่�เศรษฐกิิจโลกยัังคงเผชิิญกัับความ
ท้้าทายจากปััจจััยต่่าง ๆ อาทิิ สงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกา
กัับประเทศจีีน ความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันในตลาดโลก ตลาดทุุน
และอััตราการแลกเปลี่่�ยน
อุุตสาหกรรมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เติิบโตได้้อย่่าง
เข้้มแข็็งในปีี 2562 จากการส่่งออกสิินค้้าและบริิการ รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยน
ด้้านประชากรศาสตร์์ซึ่่�งมีีสััดส่่วนของวััยทำำ�งานที่่�มีีกำำ�ลัังซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น และ
วิิถีกี ารดำำ�เนิินชีีวิติ ที่่เ� ปลี่่�ยนไป (Lifestyle) ส่่งผลให้้มีคี วามต้้องการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
เพื่่อ� นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์หลากหลายประเภทตามพฤติิกรรมการบริิโภคเพิ่มขึ้้
่� น�
อาทิิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� พิ่่ม� ความสะดวกในการใช้้งาน บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� ป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อการขนส่่ง โดยเฉพาะธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ
(E-Commerce) ที่่�เติิบโตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อีีกทั้้�งปััจจััยด้้านอุุตสาหกรรม
อาทิิ การขยายตััวของอุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ใน
ประเทศเวีียดนาม และอุุตสาหกรรมอาหารและเครื่อ่� งดื่่ม� รวมถึึงอุุตสาหกรรม
รองเท้้าและสิ่่ง� ทอในประเทศอิินโดนีีเซีีย ซึ่ง่� อุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�ได้้อานิิสงส์์
จากการย้้ายที่่�ตั้้�งฐานผลิิตจากประเทศจีีน ส่่งผลให้้มีีแนวโน้้มเติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
ความต้้องการบรรจุุภััณฑ์์ภายในประเทศปีี 2562 มีีการขยายตััวเล็็กน้้อย
จากการเติิบโตของสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์ซ์ (E-Commerce)
รวมถึึงความต้้องการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

ขณะที่่�ภาคการส่่งออกชะลอตััวลงเนื่่�องจากสงครามการค้้าที่่�ยืืดเยื้้�อและ
การแข็็งค่่าของเงิินบาท
ทั้้�งนี้้� บริิษััทจึึงมุ่่�งขยายการลงทุุนในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้อย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง และดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการเพิ่่มป
� ระสิิทธิภิ าพภายในองค์์กร เพื่่อ� ปรัับตััว
รัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่ร� วดเร็็ว รวมทั้้�งเพิ่่มขี
� ดี ความสามารถทางการแข่่งขััน
ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน ด้้วยการนำำ�เสนอการให้้บริิการด้้านบรรจุุภััณฑ์์
อย่่างครบวงจร ส่่งผลให้้บริิษััทมีรี ายได้้จากการขายรวม 89,070 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2 โดยแยกเป็็นสััดส่่วนรายได้้จากการขายในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้นอกเหนืือจากประเทศไทย เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 30
และมีีกำำ�ไรสำำ�หรัับปีี 5,269 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 13 จากปีี 2561
โดยเป็็นผลมาจากราคาขายที่่�ต่ำำ��ลงของสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ และ
รายการปรัับเงิินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจำำ�นวน 338 ล้้านบาท
รักษาความเป็นผู้นำ�ด้วยการขยายการลงทุน
ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

บริิษััทได้้ขยายการลงทุุนผ่่านการควบรวมกิิจการ โดยได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�น PT.
Fajar Surya Wisesa Tbk. (“Fajar”) ผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
ในประเทศอิินโดนีีเซีีย ในสััดส่่วนร้้อยละ 55 คิิดเป็็นมููลค่่า 20,817
ล้้านบาท และเข้้าซื้้�อหุ้้�นบริิษััทวีีซี่่� แพ็็คเกจิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(“Visy Packaging (Thailand)”) ผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อาหารขึ้้�นรููปด้้วย
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เทคโนโลยีีชั้้น� สููงให้้แก่่แบรนด์์ผู้้�ผลิิตอาหารระดัับสากล ในสััดส่่วนร้้อยละ 80
คิิดเป็็นมููลค่่า 4,305 ล้้านบาท
เร่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

บริิษััทได้้ยื่่�นแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหลัักทรััพย์์ และ
ร่่างหนัังสืือชี้้�ชวน (Filing) ต่่อสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. เพื่่�อเสนอขายหุ้้�นสามััญ
เพิ่่�มทุุนต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรก (Initial Public Offering – IPO)
ในอััตราส่่วนไม่่เกิินร้้อยละ 30 ของทุุนชำำ�ระแล้้วภายหลัังการเพิ่่�มทุุน เพื่่�อ
ระดมทุุนมาใช้้ในการลงทุุนขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องในภููมิิภาค
รวมถึึงปรัับโครงสร้้างทางการเงิินให้้มีีความพร้้อมในการรองรัับการขยาย
ธุุรกิิจต่่อไปในอนาคต ส่่งผลให้้การบริิหารจััดการของบริิษัทมี
ั คี วามชััดเจน
และคล่่องตััวยิ่่�งขึ้้�น
พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อเป็นโซลูชัน
ด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า

มุ่่�งเน้้นการสร้้างสรรค์์สิินค้้า บริิการ และเทคโนโลยีีที่่�เป็็นโซลููชัันของ
บรรจุุภััณฑ์์รููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมยกระดัับแบรนด์์ของลููกค้้า พััฒนา
ประสิิทธิิภาพห่่วงโซ่่อุุปทานตลอดสายให้้รองรัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม อาทิิ OptiBreathTM บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ช่� ว่ ยยืืดอายุุ
ให้้ผัักและผลไม้้ ด้้วยเทคโนโลยีีของฟิิล์์มที่่�ควบคุุมการผ่่านเข้้าออกของ
ก๊๊าซและไอน้ำำ�� ให้้มีีปริิมาณเหมาะสมกัับผัักและผลไม้้แต่่ละประเภท
ส่่งผลให้้สามารถคงความสดใหม่่ได้้นานขึ้้�น รวมถึึงบรรจุุภััณฑ์์ “เฟสท์์
ไบโอ” (Fest Bio) ภายใต้้แบรนด์์บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารที่เ่� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
“เฟสท์์” (Fest) ผลิิตจากเยื่่�อยููคาลิิปตััส สามารถอุ่่�นร้้อนได้้ด้้วยไมโครเวฟ
และเตาอบ และย่่อยสลายได้้ใน 60 วััน แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อให้้

บริิ ษัั ท สามารถนำำ� เสนอบริิ ก ารโซลูู ชัั น ด้้ า นบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ
ครอบคลุุมความต้้องการที่่ห� ลากหลาย และสร้้างความแตกต่่างให้้แก่่สินิ ค้้า
ของลููกค้้าจากผลิิตภััณฑ์์ของผู้้�อื่่�น
พัฒนาบุคลากร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรเพื่่�อให้้สามารถส่่งมอบโซลููชัันด้้านบรรจุุภััณฑ์์ได้้
อย่่างเบ็็ดเสร็็จ และส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็ง รวมถึึงการนำำ�
เครื่่�องจัักรกลอััตโนมััติิ (Automation) และเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ที่�่
ทัันสมััย (Artificial Intelligence - AI) มาใช้้ในการปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด อีีกทั้้�งมุ่่�งเน้้นการใช้้พลัังงานที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ โครงการนำำ�วััสดุุเหลืือใช้้ที่่�บริิษััทคััดแยก
ออกจากกระบวนการผลิิตมาแปลงเป็็นพลัังงานไฟฟ้้าเพื่่อ� ใช้้ภายในโรงงาน
รวมถึึงการพััฒนาชุุมชนโดยการส่่งเสริิม “ชุุมชนบ้้านรางพลัับ” ที่่บ� ริิษัทั ให้้
การสนัับสนุุนต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� 5 ซึ่ง่� ได้้รับั รางวััลชนะเลิิศระดัับประเทศในปีี
2562 จากการประกวดโครงการชุุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
ของกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ให้้เป็็นชุุมชนต้้นแบบในการส่่งต่่อ
องค์์ความรู้้�สู่่�ชุุมชนอื่่น� ๆ เพื่่อ� ให้้เกิิดกลไกความเชื่่อ� มโยงการปฏิิบัติั งิ าน และ
ภาคีีเครืือข่่ายการแก้้ไขปััญหาการจััดการขยะในระดัับอำำ�เภอต่่อไป
คณะกรรมการบริิษััทขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายที่่�
ได้้ให้้ความไว้้วางใจและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา
และขอให้้เชื่่อ� มั่่น� ว่่าบริิษัทั จะยัังคงมุ่่�งมั่่น� พััฒนาองค์์กรให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
ภายใต้้ระบบการบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล เสริิมสร้้างความเจริิญ
ก้้าวหน้้าและรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ในภููมิิภาคตะวัันออกเฉีียงใต้้ รวมถึึง
การนำำ�แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาใช้้เพื่่อ� ยกระดัับกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าอัันเป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ธุรุ กิิจ
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

กรุุงเทพมหานคร วัันที่่� 28 มกราคม 2563

(นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล)
	ประธานกรรมการ

(นายวิิชาญ จิิตร์์ภักดี
ั ี)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่่�อวัันที่่�
21 มิิถุุนายน 2562 เพื่่�อให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระตามขอบเขต
หน้้ า ที่่� ที่่� ร ะบุุ ไว้้ ใ นกฎบัั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวม 8 ครั้้�ง โดยมีีกรรมการ
ตรวจสอบเข้้าประชุุมคิิดเป็็นร้้อยละ 100 สรุุปสาระสำำ�คััญในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ในปีี 2562 ได้้ดัังนี้้�

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้สอบทานความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของ
กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีคณะจััดการความเสี่่�ยงเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบในการพิิจารณากำำ�หนดโครงสร้้าง ผู้้�รัับผิิดชอบ นโยบาย
กลยุุทธ์์ กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง แผนการจััดการความเสี่่�ยง
ทบทวนความเสี่่ย� ง และติิดตามการบริิหารความเสี่่ย� งทั่่�วทั้้ง� องค์์กร

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูล
ที่่�สำำ�คััญของงบการเงิินรายไตรมาสและประจำำ�ปีี 2562 ของบริิษััท
เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) งบการเงิินรวมของบริิษััท
เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษัทย่
ั ่อยซึ่�ง่ ได้้จััดทำำ�ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินของไทย สอดคล้้องกัับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยได้้สอบทานประเด็็น
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ รายการพิิเศษ และได้้รัับคำำ�ชี้้�แจงจากผู้้�สอบบััญชีี
และฝ่่ายจััดการจนเป็็นที่่�พอใจว่่าการจััดทำำ�งบการเงิิน รวมทั้้�งการ
เปิิดเผยหมายเหตุุประกอบในงบการเงิิน เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของ
กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน จึึงได้้ให้้ความเห็็นชอบ
งบการเงิินดัังกล่่าวที่่�ผู้้�สอบบััญชีีได้้สอบทานและตรวจสอบแล้้ว
ซึ่่�งเป็็นรายงานความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทัง้ ระบบการปฏิบตั ิ
งานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ �ำนักงานตรวจสอบได้รายงาน
ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรส�ำนักงานตรวจสอบ รวมถึง
การประเมิินตามแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุม
ภายในของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) พบว่่ามีีความเพีียงพอ เหมาะสมกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัทั ฝ่่ายจััดการเน้้นการสร้้างความตระหนัักรู้้�เพื่่อ� ส่่งเสริิม
คุุณธรรม จริิยธรรม จรรยาบรรณ และการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ให้้พนักั งาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเน้้นการพััฒนาระบบเชิิงป้้องกััน (Proactive and
Preventive System) ประกอบด้้วย Ethics e-Testing และ e-Policy
e-Testing แนวทางความรัับผิิดชอบการบริิหารความเสี่่�ยงและ
การควบคุุมที่่�ดีีตามแนวทางป้้องกััน 3 ระดัับ (Three Lines of
Defense) มีีการจััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารให้้แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่อ�
เสริิมสร้้างให้้ผู้้�รัับผิิดชอบทุุกระดัับเกิิดความเข้้าใจร่่วมกัันในเรื่่�อง
ความเสี่่�ยง ผลกระทบและการควบคุุมภายในที่่�สำำ�คััญของแต่่ละ
ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงาน

2. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการตรวจสอบได้้กำำ�หนดกรอบการ
พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
และรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ พบว่่าสอดคล้้อง
ตามนโยบายการเข้้าทำำ�รายการที่เ่� กี่่ย� วโยงกัันและกรอบที่กำ่� ำ�หนดไว้้
3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทม
ั งุ่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนภายใต้หลักบรรษัทภบิ าล โดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากลในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้พิิจารณานโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแล
สอบทานประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
พบว่่า กรรมการบริิษััท ฝ่่ายจััดการ และพนัักงานปฏิิบััติิตามนโยบาย
ที่กำ่� ำ�หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด โดยมีีคณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายจััดการ
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้ขยายผลไปสู่่�คู่่�ธุุรกิิจโดย
จััดทำำ�จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทาง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ร่่วมกัันปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองดีีควบคู่่�ไปกัับการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�คำำ�นึึงถึึงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นรููปธรรม
นอกเหนืือจากที่่�กฎหมายกำำ�หนด

6. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณากฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบััตรสำำ�นัักงานตรวจสอบ และแต่่งตั้้�ง
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานตรวจสอบ ในปีี 2562 สำำ�นัักงานตรวจสอบ
ดำำ�เนิินการตรวจสอบทั้้ง� ด้้านการปฏิิบัติั งิ านและด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
รวมทั้้�งสิ้้�น 45 โครงการ ไม่่พบประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ เพื่่�อให้้การ
ตรวจสอบสนัับสนุุนธุุรกิิจมากขึ้้�น สำำ�นักั งานตรวจสอบได้้นำำ�เทคโนโลยีี
Digital มาประยุุกต์์ใช้้ในการตรวจสอบ อาทิิ นำำ� Data Analytics
Robotic Process Automation (RPA) มาใช้้ในการจััดทำำ�และ
วิิเคราะห์์ข้้อมููล จััดทำำ�เอกสารการควบคุุมภายใน เรื่่�องการพััฒนา
การว่่าจ้้างพััฒนาระบบงานต่่าง ๆ ในรููปแบบ Agile ให้้คำำ�ปรึึกษา
ในการประเมิินความเสี่่�ยงและจุุดควบคุุมที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับบริิษััทที่่�นำำ�
New Application มาใช้้เป็็นระบบปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
มีีการประเมิินคุุณภาพงานตรวจสอบ (Quality Assurance Review:
QAR) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระจากภายนอก
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7. การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส บริษัท
ได้้จััดทำำ�ระบบรัับข้้อร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสสำำ�หรัับพนัักงานและ
บุุคคลภายนอก โดยบุุคคลภายนอกสามารถร้้องเรีียนผ่่านเว็็บไซต์์
www.scgpackaging.com เพิ่�ม่ เติิมจากการรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่านทาง
โทรศััพท์์ e-mail จดหมายถึึงคณะกรรมการอิิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
สำำ�นัักงานตรวจสอบ สำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััท ข้้อเท็็จจริิงจาก
การสอบสวนได้้นำำ�มากำำ�หนดวิิธีีปฏิิบััติิและแนวทางการป้้องกััน
นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานมาตรการและ
การกำำ�หนดแนวทางเชิิงป้้องกัันการทุุจริิตที่จ่� ะเกิิดขึ้้น� ได้้ในระบบต่่าง ๆ
การตรวจสอบการทุุจริิตตามมาตรฐาน การประเมิินความเสี่่�ยง และ
เหมาะสมกัับสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
2563 บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด ได้รบั การคัดเลือกและ
แต่่งตั้้ง� เป็็นผู้้�สอบบััญชีี มีีความเป็็นอิิสระ มีีทักั ษะความรู้้�ความสามารถ
มีีประสบการณ์์ในการตรวจสอบและให้้ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
นอกเหนืือจากการสอบบััญชีี คณะกรรมการตรวจสอบจึึงเสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา และมีีมติิเห็็นชอบให้้เสนอขออนุุมััติิ
จากที่่� ป ระชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�นแต่่ ง ตั้้� ง นายไวโรจน์์ จิิ น ดามณีี พิิ ทัั กษ์์
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3565 หรืือ นางสาวธััญลัักษณ์์ เกตุุแก้้ว
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 8179 หรืือ นางสาวดุุษณีีย์์ ยิ้้�มสุวุ รรณ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 10235 แห่่งบริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย
สอบบััญชีี จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทประจำำ�ปีี 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีมติ
ี แิ ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลและสรรหา
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 เป็็นต้้นมา โดยให้้แยกออกมาจาก
คณะกรรมการสรรหา ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล ซึ่่�งได้้แต่่งตั้้�งไว้้เดิิม
เพื่่อ� ปฏิิบัติั หิ น้้าที่ต่� ามความรัับผิิดชอบที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััททั้้�งในด้้านการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาล
และด้้านการสรรหาผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเข้้าเป็็นกรรมการบริิษััท
ในปีี 2562 คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลและสรรหา มีีการประชุุมรวม 2 ครั้้ง�
ซึ่่�งกรรมการเข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็นร้้อยละ 100 สรุุปสาระสำำ�คััญในการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่ใ่� นปีี 2562 ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับขอบเขตหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าลและสรรหา ตามที่่ป� รากฏในกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล
และสรรหา ได้้ดัังนี้้�
1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล
ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ในปีี 2562 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิเห็็นชอบตามข้้อเสนอของ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาให้้มีีการกำำ�หนดและทบทวน
นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการออกและเสนอขายหุ้้�นต่่อประชาชน
เป็็นครั้้�งแรก (IPO) และการนำำ�หุ้้�นสามััญของบริิษััทเข้้าจดทะเบีียน
เป็็นหลัักทรััพย์์ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งเพื่่�อสร้้าง
และส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�และการปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาล
และจรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ให้้พนัักงาน ดัังนี้้�
• การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปีี 2560 หรืือ Corporate Governance Code (CG Code)
ของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
มาปรัับใช้้กัับบริิบททางธุุรกิิจของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง เพื่่�อให้้
เกิิดประโยชน์์และสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน โดยได้้กำำ�หนดหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ตาม CG Code ไว้้ ใ นกฎบัั ต ร
คณะกรรมการบริิษัทั
• การก�ำหนดอุดมการณ์ จรรยาบรรณ และโครงสร้างบรรษัทภิบาล
เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง รวมทั้้�งกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่าง ๆ ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร รวมทั้้�งนโยบาย มาตรการ
และแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ในการบริิหารจััดการองค์์กรตามหลััก
บรรษััทภิิบาล เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานใช้้เป็็น
แนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการบริิหารจััดการที่่�ก่่อให้้เกิิด
ความเป็็นธรรม โปร่่งใส สามารถสร้้างผลตอบแทนและเพิ่่�มมููลค่่า
ระยะยาวให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ทุุกฝ่่าย และสนัับสนุุนส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันของ
บริิษััทให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยได้้ประมวลไว้้ในคู่่�มืือบรรษััทภิิบาล
ซึ่่ง� มีีการทบทวนและปรัับปรุุงเป็็นประจำำ� เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลเป็็นปััจจุุบันั
อยู่่�เสมอ และเปิิดเผยนโยบายต่่าง ๆ ที่่�คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
2. ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการ

พิิจารณาทบทวนโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษัทั
คณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวนกรรมการและคุุณสมบััติขิ องกรรมการที่่�
เหมาะสมกัับการบริิหารธุุรกิิจของบริิษัทั ตลอดจนคุุณสมบััติขิ องกรรมการ
อิิสระซึ่ง่� เข้้มงวดกว่่าหลัักเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน

3. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการเพิม
่ เติมและแทนตำ�แหน่ง
กรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระในปี 2563

สรรหารายชื่่อ� บุุคคลที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเป็็นกรรมการและกรรมการ
อิิสระเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาเสนอให้้ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเพิ่ม่� เติิมและเพื่่อ� แทนตำำ�แหน่่งกรรมการ
ที่ค่� รบกำำ�หนดออกตามวาระในปีี 2563 โดยอ้้างอิิงจากหลัักการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่ดี� สำี ำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนของตลาดหลัักทรัพย์
ั ฯ์ ก.ล.ต.
ตลอดจนหลัักสากลอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และส่่งเสริิมให้้องค์์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริิษััทมีีบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ มุุมมอง
และวิิสััยทััศน์์ในด้้านธุุรกิิจที่่�กว้้างขวางมากยิ่่�งขึ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึงความ
หลากหลายของโครงสร้้างคณะกรรมการ ให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์
และแนวทางดำำ�เนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�งด้้วย

ในนามคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

(นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง)
	ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ภายใต้้หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
กฎบััตรอย่่างรอบคอบ เป็็นธรรม และสมเหตุุสมผลโดยพิิจารณาผลตอบแทนเปรีียบเทีียบกัับบริิษัทั จดทะเบีียนและบริิษัทชั้้
ั น� นำำ�อื่น่� ๆ ที่่อ� ยู่่�ในอุุตสาหกรรม
เดีียวกัันหรืือที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน
ในระหว่่างปีี 2562 คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้มีีการประชุุมจำำ�นวน 3 ครั้้�ง ซึ่่�งกรรมการเข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็นร้้อยละ 100 โดยได้้มีีการ
พิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ก่่อนเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
รวมถึึงพิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่บ่� ริิหาร ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ให้้เหมาะสมกัับผลการปฏิิบัติั งิ านและสอดคล้้องกัับผลประกอบการ
เพื่่�อรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรม
นอกจากนี้้� ยัังให้้ความเห็็นและคำำ�แนะนำำ�ต่่อฝ่่ายจััดการเรื่่�องการบริิหารงานบุุคคล เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้พนัักงาน ตลอดจนรัักษาบุุคลากรที่่�มีี
ความสามารถให้้คงอยู่่�กัับองค์์กร
ในนามคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

(นายชุุมพล ณ ลำำ�เลีียง)
	ประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจ (Operating Results)

ปีี 2562 รายได้้จากการขายรวม 89,070 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 EBITDA เท่่ากัับ 15,036 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3
จากปีีก่่อน โดยสาเหตุุหลัักมาจากการรวมผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริิษััทวีีซี่่� แพ็็คเกจิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด
สำำ�หรัับกำำ�ไรปีี 2562 เท่่ากัับ 5,269 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 13 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน โดยเป็็นผลมาจากราคาขายที่่�ต่ำำ��ลงของสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
และรายการปรัับเงิินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจำำ�นวน 338 ล้้านบาท
สายธุุรกิิจบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain): รายได้้จากการขายของสายธุุรกิิจบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจรในปีี 2562 เท่่ากัับ 72,006
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5 จากปีีก่่อน สำำ�หรัับ EBITDA เท่่ากัับ 13,758 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 13 จากปีีก่่อน โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากปริิมาณ
การส่่งออกที่่�เพิ่่�มขึึ้้�นและการรวมผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริิษััทวีีซี่่� แพ็็คเกจิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด
สายธุุรกิิจเยื่่อ� และกระดาษ (Fibrous Chain): รายได้้จากการขายของสายธุุรกิิจเยื่่อ� และกระดาษ เท่่ากัับ 18,794 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 9 จากปีีก่อ่ น
สำำ�หรัับ EBITDA เท่่ากัับ 1,208 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 46 จากปีีก่่อน โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากราคาขายกระดาษพิิมพ์์เขีียนและเยื่่�อที่่�ลดลง
การพัฒนาองค์กรด้านธุรกิจและการลงทุน

ขยายการลงทุุนผ่่านการควบรวมกิิจการ โดยได้้เข้้าซื้้อ� หุ้้�น PT Fajar Surya
Wisesa Tbk. ผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ในประเทศอิินโดนีีเซีีย
ในสััดส่่วนร้้อยละ 55 คิิดเป็็นมููลค่่า 20,817 ล้้านบาท โดยการเข้้าเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นข้้างมากใน Fajar จะช่่วยขยายการเติิบโตของธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง
ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในประเทศอิินโดนีีเซีีย
ซึ่่�งมีีโอกาสในการเติิบโตอย่่างมากในอนาคต
เข้้าซื้้�อหุ้้�นบริิษััทวีีซี่่� แพ็็คเกจิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด ผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
อาหารขึ้้�นรููปด้้วยเทคโนโลยีีขั้้�นสููงให้้แก่่แบรนด์์ผู้้�ผลิิตอาหารระดัับโลก
ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 80 คิิดเป็็นมููลค่า่ 4,305 ล้้านบาท เพื่่อ� เพิ่่ม� ความหลากหลาย
ของบรรจุุภััณฑ์์ให้้ครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น

การตลาดและการแข่งขัน

ปีี 2562 อุุตสาหกรรมบรรจุุภััณฑ์์ในประเทศไทยและภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้มีีการขยายตััวเล็็กน้้อยที่่�ร้้อยละ 5 จากการเติิบโตของ
สิินค้้าอุุปโภคและบริิโภค ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ (E-Commerce) รวมถึึงความ
ต้้องการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ภาคการส่่งออก
ยัังคงชะลอตััวลงเนื่่อ� งจากสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับประเทศจีีน
ที่่�ยืืดเยื้้�อ และการแข็็งค่่าของเงิินบาทอย่่างต่่อเนื่่�อง ขณะที่่�อุุตสาหกรรม
กระดาษพิิมพ์์เขีียนยัังคงมีีความต้้องการที่่�ลดลงเนื่่อ� งจากพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั

ปรัั บโครงสร้้ างการลงทุุ นในธุุ รกิิจบรรจุุ ภัั ณฑ์์ พอลิิเมอร์์ คงรูู ปโดยมีี
Toppan Printing Company Limited ผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ในประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น ร่่วมลงทุุนในบริิษััทเอสซีีจีีพีี-ทีี พลาสติิกส์์ จำำ�กััด โดย SCGP-T
เป็็นบริิษััทโฮลดิ้้�งในธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์คงรููปซึ่่�งถืือหุ้้�นร้้อยละ 75
ในบริิษััทคอนิิเมก จำำ�กััด โดยทัักษะและความเชี่่�ยวชาญด้้านเทคนิิค
การผลิิตระดัับสููงของ Toppan จะช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งด้้านการผลิิต
และขยายฐานลููกค้้าได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
อีีกทั้้�งเพื่่�อเร่่งขยายการลงทุุนในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และ
ภููมิิภาคอื่่�น ๆ ให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทได้้ยื่่�นแบบแสดงรายการ
ข้้อมููลการเสนอขายหลัักทรััพย์์และร่่างหนัังสืือชี้้�ชวน (Filing) ต่่อ ก.ล.ต.
เพื่่�อเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรก [Initial Public
Offering (IPO)] ในอััตราส่่วนไม่่เกิินร้้อยละ 30 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
ภายหลัังการเพิ่่�มทุุน เพื่่�อระดมทุุนมาใช้้ในการลงทุุนขยายธุุรกิิจให้้เติิบโต
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อย่่างต่่อเนื่่�อง และปรัับโครงสร้้างทางการเงิินให้้มีีความพร้้อมเพื่่�อ
รองรัับการขยายธุุรกิิจต่่อไปในอนาคต ส่่งผลให้้การบริิหารจััดการ
ของบริิษััทมีีความชััดเจนและคล่่องตััวยิ่่�งขึ้้�น
การพัฒนาบุคลากร

ปรัับปรุุงโครงสร้้างองค์์กรและกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ให้้กัับผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน โดยคำำ�นึึงถึึงความสามารถ (Competency) ขององค์์กรในการ
ตอบสนองความต้้องการลููกค้้าเป็็นสำำ�คัญ
ั ตลอดจนสนัับสนุุนการเสริิมสร้้าง
สมรรถนะพนัักงาน (People Capability) ในเรื่่�องดัังกล่่าว ทั้้�งในแง่่
กรอบความคิิดและความชำำ�นาญ ให้้พนัักงานทุุกระดัับเข้้าใจแนวคิิดการ
ปฏิิบััติิงาน โดยมุ่่�งเน้้นการมีีลูกู ค้้าเป็็นศููนย์์กลาง (Customer Centricity)
และตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างถููกต้้องและรวดเร็็ว
นำำ� เทคโนโลยีี ปัั ญญ าประดิิษฐ์์ (Artif icial Intelligence – AI)
และเครื่่อ� งจัักรอััตโนมััติิ (Automation) มาปรัับปรุุงกระบวนการ ขั้้น� ตอน
และรููปแบบการทำำ�งาน พร้้อมทั้้�งเพิ่่ม� ทัักษะให้้กับั พนัักงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ�
ให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจในการทำำ�งานร่่วมกัับเครื่่�องจัักรและเทคโนโลยีี
เหล่่านั้้�นได้้อย่่างสมบููรณ์์และมีีความปลอดภััย อัันนำำ�ไปสู่่�กระบวนการทำำ�งาน
อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพในทุุกระดัับ (Organizational Effectiveness)
วางระบบการบริิหารและพััฒนาพนัักงาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มผู้้�มีี
ศัักยภาพสููง (Talent Management and Development) ให้้เชื่่�อมโยง
กัั บ แผนการสืืบทอดตำำ� แหน่่ ง (Succession Plan) เพื่่� อ เตรีี ย ม
ความพร้้ อ มให้้ ผู้้� บริิหารในอนาคตเป็็ น ผู้้�นำำ�ที่่� มีี ค รบทั้้� ง ในเชิิงธุุ ร กิิจ
ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะทาง มีีทักั ษะในการโน้้มน้้าวจููงใจ และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
โดยส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�จากผู้้�มีีประสบการณ์์ในองค์์กร และเน้้นการมีีส่ว่ นร่่วม
สร้้างประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง (Self-Learning)
เสริิมสร้้างการบริิหารข้้ามวััฒนธรรม (Cross Cultural Management)
ผ่่านการส่่งเสริิมพฤติิกรรมอัันแสดงออกถึงึ วััฒนธรรมองค์์กร (Corporate
Culture) ที่่�เข้้มแข็็งให้้พนัักงานทุุกระดัับ เกิิดความตระหนัักและปฏิิบััติิ
ตามอุุดมการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีี โดยยัังคำำ�นึึงถึึงความแตกต่่าง
ทางภููมิิหลัังและวััฒนธรรม (Cultural Diversity) และเห็็นคุุณค่่าของ
ความหลากหลายเหล่่านั้้�น
การพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน

บริิษััทมุ่่�งเน้้นการพััฒนานวััตกรรมโซลููชัันเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�
หลากหลาย ตามพฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของผู้้�บริิโภคอย่่างครอบคลุุม
และยัังคงเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีการพััฒนาสิินค้้าหลััก ได้้แก่่
ั ฑ์ “เฟสท์ ชิลล์” (Fest Chill) ภายใต้แบรนด์บรรจุภณ
ั ฑ์
• พัฒนาบรรจุภณ
อาหารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม “เฟสท์์” ผลิิตจากเยื่่�อธรรมชาติิ
เคลืือบสารเพื่่�อเพิ่่�มความแข็็งแรง สามารถนำำ�ไปอุ่่�นร้้อนและแช่่เย็็นได้้
และสามารถนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลตามแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular
Economy)

• พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ “เฟสท์ ไบโอ” (Fest Bio) ภายใต้แบรนด์บรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม “เฟสท์์” ผลิิตจากเยื่่�อธรรมชาติิ
สามารถนำำ�ไปอุ่่�นร้้อนและแช่่เย็็นได้้ และสามารถย่่อยสลายทางชีีวภาพได้้
ใน 60 วััน
ั ฑ์พอลิเมอร์ ภายใต้แบรนด์บรรจุภณ
ั ฑ์ OptiBreathTM
• พัฒนาบรรจุภณ
ที่ช่วยยืดอายุผักและผลไม้ให้สามารถคงความสดใหม่ได้นานขึ้น ด้วย
เทคโนโลยีีของฟิิล์ม์ ที่่�ควบคุุมการผ่่านเข้้าออกของก๊๊าซและไอน้ำำ��ให้้มีรี ะดัับ
ที่่�เหมาะสมกัับผััก ผลไม้้ และดอกไม้้แต่่ละชนิิด อาทิิ มะพร้้าว มะม่่วง
และกล้้วยไม้้ ลดการเกิิดของเสีียและข้้อจำำ�กััดด้้านการขนส่่ง รวมถึึง
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พร้้อมฝาหลอดเกลีียว (Spout Pouch) เพื่่อ� บรรจุุอาหารเหลว
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีปััญหาด้้านการกลืืน ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล โดยใช้้
ระยะเวลาในการวิิจััยและทดสอบ 2 ปีี ก่่อนที่่�จะนำำ�เข้้าสู่่�การผลิิต
และจััดจำำ�หน่่ายต่่อไป และ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พอลิิเมอร์์ทนความร้้อนสููง สามารถ
ทนความร้้อนจากกระบวนการฆ่่าเชื้้�อด้้วยอุุณหภููมิิสููง (Retort) ได้้
สามารถยืืดอายุุอาหารได้้นานขึ้้�นโดยไม่่ต้้องแช่่เย็็น และใช้้งานสะดวก
เหมาะสมกัับพฤติิกรรมที่่�เร่่งรีีบของผู้้�บริิโภคในปััจจุุบััน
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• พัฒนากล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยระบบการพิมพ์ดจิ ทิ ลั (Digital Printing)
เป็็นระบบการพิิมพ์์โดยตรงจากข้้อมููลงาน ไม่่มีีขั้้�นตอนในการเตรีียม
แม่่พิิมพ์์ ลดเวลาในกระบวนการผลิิต สามารถพิิมพ์์ลงบนวััสดุุที่่ห� ลากหลาย
ให้้ภาพพิิมพ์์ที่่�มีีความคมชััด อีีกทั้้�งลดข้้อจำำ�กััดด้้านจำำ�นวนการผลิิต
ขั้้�นต่ำำ��

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ (Closed-Loop System) เพื่่อ� ส่่งเสริิมการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่�ตอบสนองทั้้�งการใช้้งานของผู้้�บริิโภค และตอบโจทย์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ไปพร้้อม ๆ กััน ตามแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนของเอสซีีจีี หรืือ SCG
Circular Way

• พัฒนากระดาษให้มีน�้ำหนักเบาลง โดยที่ยังคงคุณภาพด้านความ
แข็็งแรงเท่่าเดิิมหรืือสููงขึ้้�นด้้วยนวััตกรรมด้้านนาโนเทคโนโลยีี (Nano
Technology) ลดการใช้้ทรััพยากรในกระบวนการผลิิต รวมถึึงสามารถ
เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้เยื่่�อกระดาษรีีไซเคิิลได้้มากขึ้้�น

การพัฒนากระบวนการผลิต

ติิดตั้้�ง Solar Farm และ Solar Floating เพื่่อ� ผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
โดยลดการใช้้พลังั งานจากเชื้้อ� เพลิิง และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึงึ
9,800 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี ตลอดจนการนำำ�น้ำ�ทิ้้
ำ� �งที่่�ผ่่าน
การบำำ�บัดั แล้้วกลัับมาใช้้ซ้ำำ��ในกิิจกรรมบางประเภท อาทิิ ทำำ�ความสะอาด
เครื่่�องจัักร และรดน้ำำ��ต้้นไม้้ โดยสามารถลดการใช้้น้ำำ��ได้้ถึึง 1,550,000
ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี
รางวัลที่ได้รับประจำ�ปี 2562

บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้ง� จำำ�กัดั (มหาชน) และบริิษัทั กลุ่่�มสยามบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
จำำ�กัดั ได้้รับั รางวััลชนะเลิิศจากการประกวดออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ได้้แก่่

ั ฑ์ชดพิ
ุ เศษ
• ร่วมกับเอสแอนด์พี ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ในการออกแบบบรรจุภณ
สำำ�หรัับขนมไหว้้พระจัันทร์์ ภายใต้้แนวคิิด “โคมไฟใต้้แสงจัันทร์์” ผลิิตจาก
วััสดุุที่่�มีีส่่วนผสมของกระดาษรีีไซเคิิลที่่�ออกแบบมาอย่่างสวยงามและ
แข็็งแรง สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��และนำำ�เข้้ากระบวนการรีีไซเคิิล เพื่่อ� ใช้้
ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
• ร่วมกับเทสโก้ โลตัส ให้บริการน�ำบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วที่เก็บ
รวบรวมจากเทสโก้้ โลตััส ไปรีีไซเคิิลและผลิิตเป็็นถุุงกระดาษเพื่่�อนำำ�
กลัับไปใช้้ ถืือเป็็นโครงการแบบครบวงจรและมุ่่�งสู่่�การสร้้างระบบปิิด

���������������������������������������������������������������������������
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บริิษัทั ไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) โรงงานกาญจนบุุรีี และโรงงานปราจีีนบุุรีี
ได้้รับั รางวััลอุตุ สาหกรรมดีีเด่่น (The Prime Minister’s Industry Award
2019) ประเภทความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม จากกระทรวงอุุตสาหกรรม
บริิษัั ท ไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กัั ด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุุ รีี และ
โรงงานปราจีีนบุุรีี ได้้รัับรางวััล CSR-DIW Continuous Award 2019
จากกระทรวงอุุตสาหกรรม
บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุุรีี ได้้รัับรางวััล
ดีีเด่่นด้้านแรงงานสััมพัันธ์์และสวััสดิิการแรงงาน ประจำำ�ปีี 2562 จาก
กระทรวงแรงงาน
บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด โรงงานวัังศาลา ได้้รัับรางวััล
รองชนะเลิิศอัันดัับ 1 ในการประกวดระดัับภููมิิภาค ASEAN Coal
Awards 2019 ประเภทการดำำ�เนิินการด้้านถ่่านหิินที่่�เป็็นเลิิศ จาก
กระทรวงพลัังงาน

• รางวัลระดับโลก WorldStar Packaging Awards 2019 จาก World
Packaging Organization (WPO) จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่
- ประเภท Luxury Packaging จ�ำนวน 1 รางวัล
- ประเภทบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหาร จ�ำนวน 1 รางวัล
- ประเภทชั้นแสดงสินค้า จ�ำนวน 1 รางวัล
• รางวัลระดับภูมภิ าค AsiaStar Packaging Awards 2019 จากสหพันธ์
การบรรจุุภััณฑ์์แห่่งเอเชีีย จำำ�นวน 5 รางวััล ได้้แก่่
- ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 2 รางวัล
ั ฑ์เพื่อส่งเสรมิ การขาย จ�ำนวน 2 รางวัล
- ประเภทสื่อและบรรจุภณ
- ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 1 รางวัล
• รางวัลระดับประเทศ ThaiStar Packaging Awards 2019 จาก
กรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม จำำ�นวน 10 รางวััล
ได้้แก่่
- ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 3 รางวัล
ั ฑ์เพื่อส่งเสรมิ การขาย จ�ำนวน 5 รางวัล
- ประเภทสื่อและบรรจุภณ
- ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 2 รางวัล

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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การดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำ�คัญปี 2562
เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้ง� ได้้กำำ�หนดนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยพิิจารณาความเสี่่ย� งและโอกาสในการปรัับปรุุงงานอย่่างยั่่ง� ยืืน
ขององค์์กรมาใช้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้ธุุรกิิจสามารถเติิบโตได้้ในสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งคำำ�นึึงถึึงความต้้องการ
และความคาดหวัังทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุลทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ยึึดแนวทางการพััฒนาตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า หรืือ SCG Packaging Sustainable Supply Chain เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. กระบวนการผลิตดวยมาตรฐานระดับโลกและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Green Manufacturing)

3. การสรางคุณคาเพิ่มสูผูผลิต
และผูบริโภคปลายน้ำ
(Downstream Supply Chain)

2. การยกระดับการจัดการ
ของธุรกิจตนน้ำ
(Upstream Supply Chain)

4. การสงเสริมเผยแพรแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน

1. กระบวนการผลิ ต ด้ ว ยมาตรฐานระดั บ โลกและเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing)

• พัฒนากระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี มุง่ สู่
Operational Excellence โดยกำำ�หนดตััวชี้้�วััดและเป้้าหมายของ
แต่่ละประเด็็นทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว ด้้วยการประยุุกต์์ใช้้ระบบ
และมาตรฐานการจััดการ อาทิิ มาตรฐานระบบการจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
(ISO 14001) มาตรฐานระบบการจััดการด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย (ISO 45001) มาตรฐานระบบการจััดการด้้านพลัังงาน
(ISO 50001) มาตรฐานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (ISO 26000)
การบริิหารคุุณภาพทั่่�วทั้้�งองค์์กร (Total Quality Management)
การบำำ�รุุงรัักษาทวีีผล (Total Productive Maintenance)
และระบบ Integrated Business Excellence (IBE) อีีกทั้้�งยัังมีี
โครงการตรวจประเมิินประสิิทธิิผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
(Environmental Performance Assessment Program: EPAP)
และด้้านความปลอดภััย (Safety Performance Assessment
Program: SPAP) ซึ่่�งเป็็นโครงการของเอสซีีจีี เพื่่�อเสริิมสร้้างความ

มั่่�นใจให้้แก่่ผู้�มี้ ีส่่วนได้้เสีียในผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย
• เข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสถานประกอบการสู ่
อุุตสาหกรรมสีีเขีียว (Green Industry) โดยกระทรวงอุุตสาหกรรม
และโครงการโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)
โดยสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ตามนโยบายการพััฒนา
อุุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การสร้้างสมดุุลทั้้�งทางด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้กรอบแนวคิิดของการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development)
• มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานและคู่ธุรกิจ โดยในปี 2558 เอสซีจีได้ตั้ง
หน่่วยงาน SCG Learning Council เพื่่�อสร้้างระบบการเรีียนรู้้�
ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น และในการขยายธุุรกิิจสู่่�ภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ จึึงนำำ�ระบบและมาตรฐานเหล่่านี้้ไ� ปใช้้ดำำ�เนิินการ
ในต่่างประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในมาตรฐาน
เดีียวกััน
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2. การยกระดับการจัดการของธุรกิจต้นน้ำ� (Upstream Supply
Chain)

เพื่่� อ ให้้ ส ามารถบริิหารจัั ด การประเด็็ น ด้้ า นการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น
ได้้อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งความพร้้อมของปััจจััยต่่าง ๆ ขององค์์กร
และสัังคม เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จึึงรวบรวมและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ของประเด็็นด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ โดยอ้้างอิิงกระบวนการตามแนวทางของ Global Reporting
Initiative (GRI) Standards และได้้ใช้้กระบวนการมีีส่่วนร่่วมเข้้ามา
ดำำ�เนิินการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการประเด็็นต่่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเหมาะสม

• ด�ำเนินการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้การรับรอง
ระบบความปลอดภััยคู่่�ธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้คู่่�ธุุรกิิจ
มุ่่�งสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

3. การสร้างคุณค่าเพิม
่ สูผ
่ ผ
ู้ ลิตและผูบ
้ ริโภคปลายน้�ำ (Downstream
Supply Chain)

• ผลติ สนิ ค้าและบรกิ ารทีส่ ร้างมลู ค่าเพมิ่ และเป็นมติ รต่อสงิ่ แวดล้อม
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน

4. การส่งเสริมเผยแพร่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• จากอุดมการณ์ “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” เอสซีจี
แพคเกจจิ้้�ง จึึงมีีแนวทางช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนให้้สัังคมเข้้มแข็็ง
แม้้ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องหรืือสััมพัันธ์์โดยตรง

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

1

รวบรวมประเด็นดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตลอดหวงโซอุปทาน (การจัดหาวัตถุดิบ/
การผลิต/การขนสงและจัดจำหนาย/การใช
สินคาและบริการ)

•
•
•
•
•
•
•
•

แนวปฏิบัติการพัฒนาอยางยั่งยืนของเอสซีจี
แนวปฏิบัติสากล (GRI, DJSI, WBCSD และอื่น ๆ)
เวทีรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ
การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน
การสำรวจภาพลักษณองคกร
การรับขอรองเรียนผานชองทางตาง ๆ
การประเมินความเสี่ยงขององคกร

2

ประเมินความสำคัญของประเด็น
จากผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดเสีย

• ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับผูแทนจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อพิจารณาระดับผลกระทบ
• ประชุมกลุมยอยแตละหนวยงานเพื่อทบทวนระดับความสำคัญที่
วิเคราะหจากมุมมองของผูมีสวนไดเสียภายนอก

3

ประเมินความสำคัญของประเด็น
จากผลกระทบที่มีตอบริษัท

• ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ
และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อวิเคราะหและจัดลำดับความ
สำคัญในมุมมองของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และผลกระทบหรือ
โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

4

จัดลำดับความสำคัญของประเด็น
ในภาพรวม

• จัดทำตารางระดับความสำคัญของประเด็นจากมุมมองของ
ผูมีสวนไดเสีย
• จัดประชุมชี้แจงทุกหนวยงานเพื่อรับฟงความคิดเห็น และทวนสอบ
ผลการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
• นำเสนอผลการจัดลำดับความสำคัญตอคณะกรรมการการพัฒนา
อยางยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการรักษาธรรมชาติชุมชน
• การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดการใช้้พลัังงานและการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลง
โดยตั้้�งเป้้าว่่าจะบรรลุุตามเป้้าหมายนี้้�ด้้วยการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การใช้้พลัังงานในกระบวนการผลิิต และเพิ่่�มสััดส่่วนของพลัังงาน
หมุุนเวีียนและพลัังงานทางเลืือกเพื่่�อลดการพึ่่�งพาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
นอกจากนี้้�ยังั ได้้ทบทวนวิิธีีลดผลกระทบจากขยะ และหาวิิธีีที่่ก่� อ่ ให้้เกิิด
การใช้้ประโยชน์์สููงสุุดจากวััตถุุดิิบที่่�บริิษััทใช้้เป็็นประจำำ� อาทิิ เศษ
ของเสีียจากการคััดแยกกระดาษรีีไซเคิิล (RCP) น้ำำ��มัันยางดำำ�จาก
กระบวนการผลิิตเยื่่�อ และก๊๊าซชีีวภาพจากระบบน้ำำ��เสีีย จะถููกนำำ�มา
ใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไอน้ำำ��และไฟฟ้้า

ความปลอดภัย

8

การจัดการดานพลังงาน
7

สำคัญตอผูมีสวนไดเสียภายนอก

6

5

4

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การบริหารแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน

อาชีวอนามัย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ

1

0

ความรับผิดชอบ
ตอสินคา
และบริการ

การมีสวนรวม
กับชุมชน

การปลอยมลพิษ

การมีสวนรวม
กับลูกคา

การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย

กลยุทธ
การกลับมาใชซ้ำ

3

2

การจัดการน้ำ

จริยธรรม
และความซื่อสัตย

การบริหารคูธุรกิจ

การจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรม

ความเปนธรรม
ทางภาษี
1

2

3

4

5

6

7

8

สำคัญตอเอสซีจี

•
•
•
•
•
•

ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ
การจัดการดานพลังงาน
การจัดการน้ำ
การมีสวนรวมกับลูกคา
การมีสวนรวมกับชุมชน

เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม
สังคม

โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลัก ๆ ในปี 2562

โครงการด้านการพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ั ฑ์ “The Challenge - Packaging
• โครงการประกวดออกแบบบรรจุภณ
Design Contest”
บริิษััทจััดโครงการประกวดออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ “The Challenge Packaging Design Contest” ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2559 เพื่่�อให้้เยาวชน
รุ่่�นใหม่่มีีเวทีีแสดงศัักยภาพด้้านการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ รวมถึึงให้้
ความรู้้ด้� า้ นการตลาดที่่�มีลููี กค้้าเป็็นศููนย์์กลาง (Customer Centricity)
เพื่่�อนำำ�มาเป็็นหลัักคิิดในการออกแบบเพื่่�อตอบโจทย์์ผู้้�ใช้้บรรจุุภััณฑ์์
โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้�ประกอบการชั้้�นนำำ�ในการออกแบบโจทย์์
และตััดสิินการประกวด โดยผลงานที่่�ได้้รัับคััดเลืือกจะถููกนำำ�มาพััฒนา
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้จริิงในตลาดต่่อไป
โครงการด้านเศรษฐกิจ การสนับสนุนอาชีพและรายได้ชุมชน
• โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
บริิษััทส่่งเสริิมการสร้้างรายได้้อย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่ชุุมชนรอบโรงงาน
ผ่่านการฝึึกอาชีีพด้้านหััตถกรรมจัักสานจากเส้้นเทปกระดาษ (Paper Band)
ซึ่่�งเป็็นวััสดุุเหลืือใช้้จากกระบวนการผลิิตกระดาษ รวมถึึงการจััดหา
ช่่องทางในการประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าและการต่่อยอดไปยัังผลิิตภััณฑ์์ใน
รููปแบบต่่าง ๆ อาทิิ กระเป๋๋า ตะกร้้า ของตกแต่่ง เป็็นการสร้้างมููลค่่า
ให้้แก่่วััสดุุเหลืือใช้้ และส่่งเสริิมเศรษฐกิิจชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

• การบริหารจัดการน�้ำ
บริิษััทเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการวิิเคราะห์์
วงจรการใช้้น้ำำ��เป็็นประจำำ� และแสวงหาทางที่่�จะปรัับปรุุงการใช้้น้ำำ��
ของบริิษััท การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการผลิิต การดััดแปลงเครื่่�องจัักร
และการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ใหม่่ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของน้ำำ��ที่่�ใช้้ในการผลิิต
นอกจากนี้้�ยัังมีีการปรัับปรุุงกระบวนการบำำ�บััดน้ำำ��เพื่่�อให้้สามารถ
นำำ�กลัับมาใช้้ ติิดตั้้�งระบบบำำ�บััดน้ำำ��ด้้วยวิิธีีทางชีีวภาพที่่�ทัันสมััยและ
มีีประสิิทธิิภาพสููง นอกจากนี้้� บริิษััทยัังแบ่่งปัันน้ำำ��ที่่�ได้้รัับการบำำ�บััด
ให้้แก่่ชุุมชน เพื่่�อช่่วยลดต้้นทุุนการเพาะปลููกและเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่
เกษตรกร รวมถึึงเตรีียมพร้้อมเพื่่�อสนัับสนุุนชุุมชนเมื่่อ� มีีการขาดแคลนน้ำำ��
ผ่่านโครงการจััดการน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร (Water Management for
Agriculture) โดยได้้ส่ง่ มอบน้ำำ��ที่่�ได้้รับั การบำำ�บััดแล้้วให้้แก่่พื้้น� ที่่�เพาะปลููก
ในจัังหวััดราชบุุรีี จัังหวััดกาญจนบุุรีี และจัังหวััดปราจีีนบุุรีี
• โครงการชุมชนต้นแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอ�ำเภอบ้านโป่ง
(Ban Pong Circular Economy Community Project)
บริิษััทได้้ส่่งเสริิมความรู้้�และอุุปกรณ์์ในการจััดการขยะของชุุมชน
ต้้นแบบบ้้านรางพลัับตามแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ซึ่่ง� เป็็นชุุมชนที่่�ได้้รับั
รางวััลชนะเลิิศ ระดัับประเทศในปีี 2562 จากการเข้้าประกวดโครงการ
ชุุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
และบริิษััทได้้ขยายองค์์ความรู้้�การจััดการขยะและการหมุุนเวีียนใช้้
ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าให้้แก่่ชุุมชนอื่่�น ๆ ในอำำ�เภอบ้้านโป่่ง โดยมุ่่�งหวััง
ให้้คนในชุุมชนมีีความรู้้�และสามารถจััดการขยะในชุุมชนของตนเองได้้
ทำำ�ให้้มีีความสะอาดและเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยในพื้้�นที่่�เพื่่�อสุุขภาพ
อนามััยของประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีในทุุกพื้้�นที่่�ของอำำ�เภอ และ
สร้้างรููปแบบการจััดการขยะชุุมชนระดัับอำำ�เภอได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เกิิดกลไกความเชื่่อ� มโยงการปฏิิบััติิงานและภาคีีเครืือข่่ายการมีีส่ว่ นร่่วม
ในการแก้้ไขปััญหาการจััดการขยะของประเทศ
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ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนทีส
่ �ำ คัญปี 2562
มูลคาการจัดหา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5,114

คูธุรกิจที่ไดรับการประเมินความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแล
รอยละ

100

(ของคูธุรกิจที่มีมูลคา
การจัดหามากกวา
1 ลานบาท)

489,050
14.4

3.76
8.4

ตัน
คารบอนไดออกไซด

เพตะจูล

รอยละ
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2550)

ปริมาณการใชน้ำที่ลดลง
ลาน
ลูกบากศเมตร

คิดเปน

สัดสวนการนำน้ำ
กลับมาใชซ้ำ

รอยละ
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2557)

รอยละ

378

สินคา

ลานบาท

โครงการปนโอกาส
วาดอนาคต

การสนับสนุนสินคาชุมชน

บาท

45

1,080
1.2

โครงการ

1,183,000
สงเสริมการจัดการ
ขยะชุมชน
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ชุมชน

ลานบาท

รอยละ

ของรายไดจากการขาย
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(พนักงาน/คูธุรกิจ)

0.104/0.136
รายตอ 200,000 ชั่วโมง-คน

ทุนการศึกษาชวยเหลือเยาวชน

1,383

สงเสริมอาชีพและรายไดชุมชน
จากงานหัตถกรรมจักสาน

สงเสริมศูนยการเรียนรู
อาชีพในชุมชน

30.6

คิดเปน

12

การลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา

สินคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมภายใน
SCG eco value

รอยละ

คาใชจายและเงินลงทุนดานสิ่งแวดลอม

7.02
10.3

5,157,418

สัดสวนการใช
พลังงานทดแทน

คิดเปน

รอยละ
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2550)

ศูนย

0/0

ปริมาณการใชพลังงานที่ลดลง

คิดเปน

27

รอยละ

ลานบาท

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลง

14

ของเสียอันตราย/ไมอันตราย
ที่นำไปฝงกลบ

ทุน ใน 56 โรงเรียน

สรางฝายชะลอน้ำ

บาท

1,012

ฝาย

ปลูกตนไม

24,618

ตน

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมสร้างความยั่งยืนให้โลก ด้วยหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ระบบเศรษฐกิิจที่่�เน้้นการนำำ�วััตถุุดิิบสิินค้้าที่่�สิ้้�นอายุุและพลัังงานกลัับมาใช้้ใหม่่เป็็นวงจรไม่่รู้้�จบ ด้้วยกระบวนการที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้เกิิดการหมุุนเวีียน
ทรััพยากรอยู่่�ในระบบ ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนจึึงไม่่ใช่่แค่่การรีีไซเคิิลวััตถุุดิิบเพื่่�อผลิิตซ้ำำ�� แต่่เป็็นแนวความคิิดแบบองค์์รวม โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การวางแผน
และออกแบบการเลืือกใช้้ทรััพยากรจากธรรมชาติิ การผลิิต การบริิโภค การจััดการของเสีีย รวมถึึงการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ เพื่่�อคืืนสภาพหรืือให้้ชีีวิิตใหม่่
แก่่วัสดุ
ั ตุ่ า่ ง ๆ ในวงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ แทนที่่จ� ะทิ้้�งไปเป็็นขยะเมื่่อ� สิ้้นสุ
� ดก
ุ ารบริิโภค เพื่่อ� ให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืนทั้้�งทางด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และธรรมชาติิสิ่่ง� แวดล้้อม

การใช
ทรัพยากร

การนำหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน
มาใชในบริษัทฯ

>

การ
จัดจำหนาย
สินคา

>

>

>

>

>

การใช
ผลิตภัณฑ

การนำกลับ
มาใชใหม

วัตถุดิบ

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ

การผลิต

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างความยั่งยืน

บริิษััทได้้ประกอบธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน โดยมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะเป็็นผู้้�บุุกเบิิกแนวทางปฏิิบััติเิ ศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในภููมิิภาคอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เพื่่�อยกมาตรฐานการดำำ�เนิินงานให้้สููงยิ่่�งขึ้้�น โดยดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่าในทุุกขั้้�นตอนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
• พัฒนาและใช้เทคโนโลยีผลิตกล่องน�้ำหนักเบา (Lightweight
G Technology) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้ทรััพยากรและ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น
• พั ฒ นากระดาษลูกฟูกลอนเล็ ก (Micro Flute) ลดการใช้
ปริิมาณกระดาษสำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีขนาดเล็็ก
• พัฒนาถุงกระดาษจากกระดาษรีไซเคิล และยังสามารถน�ำกลับ
มารีีไซเคิิลได้้ซ้ำำ��
• ผลิตภาชนะกระดาษบรรจุอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลููกค้้าที่่�เริ่่�มใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
ขั้นตอนการผลิต
• มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพและความยั่งยืนในกระบวนการผลิต
อาทิิ การใช้้พลัังงานทดแทนมากขึ้้�น นำำ�ของเสีียจากการผลิิต
กลัับมาใช้้ใหม่่ ลดการผลิิตของเสีียและจำำ�นวนวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ใน
กระบวนการผลิิต ตลอดจนใช้้กระดาษรีีไซเคิิลในสััดส่วน
่ ที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้�น
• เพิ่มสัดส ่วนการใช้ พ ลั ง งานหมุ นเวียนหรือ พลั ง งานสีเขียวใน
กระบวนการผลิิต เช่่น เริ่่�มใช้้ก๊๊าซชีีวภาพที่่�ได้้จากกระบวนการ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบไม่่ใช้้ออกซิิเจน (Anaerobic Treatment
System/Process) และพลัังงานชีีวมวลเพื่่อ� ใช้้เป็็นพลัังงานทดแทน
ในโรงงานผลิิต
• ผลิตพลังงานจากสารชีวมวล ได้แก่ เปลือกไม้จากโรงงานกระดาษ
• ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อผลิต
พลัังงานทดแทนสำำ�หรัับใช้้ในโรงงาน และสร้้างเป็็นพลัังงานเพื่่�อใช้้
ในกระบวนการผลิิตชีีวมวล

ขั้นตอนการจัดเก็บและการรีไซเคิล
• พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้ส�ำหรับรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเพื่อ
เพิ่่� ม ปริิ ม าณการจัั ด เก็็ บ บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ คืืนจากผู้้� ใช้้ สิิ น ค้้ า
ปลายทาง โดยทางบริิษััทร่่วมมืือกัับร้้าน Doozy Pack ของบริิษััท
และผู้้�ประกอบการค้้าปลีีกเทสโก้้ โลตััส เพื่่�อส่่งเสริิมและขยาย
จำำ�นวนจุุดรัับบรรจุุภััณฑ์์ใช้้แล้้วจากลููกค้้า
• ร่ ว มกั บ เทสโก้ โลตั ส ในการรณรงค์ เ รื่ อ งการรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ
ส่่งเสริิมให้้ผู้บ้� ริิโภคนำำ�ขวดพลาสติิกที่่ใ� ช้้แล้้วและจััดเก็็บบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
กระดาษที่่�เทสโก้้ โลตััส ในศููนย์์กระจายสิินค้้ากลัับมารีีไซเคิิล
• เริม่ ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือชื่อ Paper X เพื่อให้ผบู้ ริโภค
และร้้านค้้าปลีีกสามารถนััดหมายบริิษััทเพื่่�อเข้้าจััดเก็็บกระดาษ
รีีไซเคิิล เพื่่�อนำำ�มาผ่่านกระบวนการในศููนย์์รีีไซเคิิลของบริิษััท
ขั้นตอนการใช้งาน
• ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวโดยใช้ชื่อแบรนด์ OptiBreathTM
ที่มีคุณสมบัติควบคุมความชื้น (Anti-respiratory) เพื่อยืดอายุ
สิินค้้าประเภทผัักและผลไม้้ ช่่วยลดจำำ�นวนขยะที่่�เป็็นอาหารทั้้�งใน
ครััวเรืือนและในร้้านค้้า และช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
(Carbon Footprint)
• ผลิตบรรจุภัณฑ์แบรนด์ Fest เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับ
ภาชนะบรรจุุอาหารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ประธานเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการ
กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ

สายธุรกิจบรรจุภัณฑครบวงจร

ประธานเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุภัณฑ
จากวัสดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

ประธานเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการ
กิจการเย่ือและกระดาษ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

ประธานเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุภัณฑจาก
เย่ือและกระดาษ

คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารงานบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
(ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)

โครงสร้างการจัดการ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
สายธุรกิจตางประเทศ

คณะจัดการ
บริหารความเส่ียง

สำนักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
สายการเงิน
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คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 10 คน ดัังนี้้�
กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

1. นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
2. นายชลณััฐ ญาณารณพ
3. นายชุุมพล ณ ลำำ�เลีียง
4. นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร
5. นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง
6. นางผ่่องเพ็็ญ เรืืองวีีรยุุทธ
7. ศาสตราจารย์์พิิเศษกิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์
8. นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล
9. นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม
10. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี

ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

หมายเหตุุ:
- กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท ประกอบด้ว้ ย กรรมการของบริิษััทสองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน
- กรรมการลำำ�ดัับที่่� 1 - 9 เป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
- กรรมการลำำ�ดัับที่่� 10 เป็็นกรรมการที่่�มาจากฝ่่ายบริิหาร

ตารางการดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(3 คน)

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและสรรหา
(3 คน)

คณะกรรมการ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
(3 คน)

1. นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
2. นายชลณััฐ ญาณารณพ
3. นายชุุมพล ณ ลำำ�เลีียง
4. นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร
5. นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง
6. นางผ่่องเพ็็ญ เรืืองวีีรยุุทธ
7. ศาสตราจารย์์พิิเศษกิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์
8. นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล
9. นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม
10. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

หมายเหตุุ:
- กรรมการลำำ�ดัับที่่� 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 เป็็นกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระตามข้้อกำำ�หนดคุุณสมบััติิกรรมการอิิสระของบริิษััท ซึ่่�งมีีความเข้้มงวดกว่่าหลัักเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
- กรรมการลำำ�ดัับที่่� 4 และ 6 เป็็นกรรมการที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถือื ของงบการเงิินของบริิษััท
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
อายุุ 67 ปีี

เป็็นกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 สิิงหาคม 2562)

ตำำ�แหน่่ง ป ระธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
21 มิิถุุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Doctor of Business Administration, Harvard University,
Massachusetts สหรัฐอเมริกา
• Master in Business Administration, Harvard University,
Massachusetts สหรัฐอเมริกา
• Master of Engineering in Industrial Engineering and
Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุุวรรณภููมิิ
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริิษััทไทย
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (2)
ตั้้�งแต่่ 2562 ประธานกรรมการ บริิษััทพฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กัดั
(มหาชน) (เริ่่�มเป็็นกรรมการอิิสระตั้้�งแต่่ 2559)
ตั้้�งแต่่ 2560 กรรมการอิิสระ บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
(เริ่่ม� เป็็นกรรมการอิิสระเมื่่อ� วัันที่่� 26 สิิงหาคม 2562)

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)
ตั้้�งแต่่ 2562 ประธานกรรมการ บริิษััทเซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น
จำำ�กััด (มหาชน)
ตั้้�งแต่่ 2561 ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริิหารกองทุุนเพื่่อ� ความ
เสมอภาคทางการศึึกษา
ตั้้�งแต่่ 2561 กรรมการ บริิษััทสยามสิินธร จำำ�กััด
ตั้้�งแต่่ 2561 กรรมการ บริิษััททุุนลดาวััลย์์ จำำ�กัดั
ตั้้�งแต่่ 2561 กรรมการสภามหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ตั้้�งแต่่ 2561 ศาสตราภิิ ช าน คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ตั้้�งแต่่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
วชิิราวุุธวิิทยาลััย
ตั้้�งแต่่ 2560 กรรมการ โครงการทุุนเล่่าเรีียนหลวงสํําหรัับพระสงฆ์์ไทย
ตั้้�งแต่่ 2560 Chairman of the Council of Trustees and the Board
of Directors, Thailand Development Research
Institute (TDRI)
ตั้้�งแต่่ 2559	ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
ตั้้�งแต่่ 2559 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะกรรมการจััดการทรััพย์์สิิน
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ตั้้�งแต่่ 2559	ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
ตั้้�งแต่่ 2558	ที่่�ปรึึกษา สำำ�นัักงานทรััพย์์สิินพระมหากษััตริิย์์
ตั้้�งแต่่ 2541 กรรมการและกรรมการบริิหาร สภากาชาดไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิิรูปู ประเทศด้้านเศรษฐกิิจ
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิิสระเพื่่อ� การปฏิิรูปู การศึึกษา
2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำำ�กับั การจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง
ของหน่่วยงานรััฐ
2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่่อต้้านการทุุจริิตแห่่งชาติิ
2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพััฒนาขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันของประเทศ
2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
2553 - 2558	ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย
2547 - 2553 กรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2542 - 2546 เลขาธิิการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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โครงสร้างการจัดการ

นายชลณััฐ ญาณารณพ
อายุุ 60 ปีี

ตำำ�แหน่่ง ร องประธานกรรมการ
กรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
1 มิิถุุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Chemical Engineering, Imperial College London
สหราชอาณาจักร
• Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินยิ มอันดับ
สอง) Salford University, Manchester สหราชอาณาจักร
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา
• Inno-Leadership Program, INSEAD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
• สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)
ตั้้�งแต่่ 2562	ที่่�ปรึึกษา PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
ประเทศอิินโดนีีเซีีย*
ตั้้�งแต่่ 2561 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
ตั้้�งแต่่ 2560 กรรมการ SENFI UK Limited
ตั้้�งแต่่ 2559 กรรมการ บริิษััทสยามไบโอไซเอนซ์์ จำำ�กัดั
ตั้้�งแต่่ 2559 กรรมการ บริิษััทเอเพ็็กซ์์เซล่่า จำำ�กััด
ตั้้�งแต่่ 2557 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
ตั้้�งแต่่ 2552	ที่่�ปรึึกษาสมาคมวิิศวกรรมเคมีีและเคมีีประยุุกต์์
แห่่งประเทศไทย
หมายเหตุุ: *บริิษััทจดทะเบีียนในประเทศอิินโดนีีเซีีย

ตั้้�งแต่่ 2551
ตั้้�งแต่่ 2549
ตั้้�งแต่่ 2549
ตั้้ง� แต่่ 2549

กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
กรรมการ บริิษััทบีีเอสทีี อิิลาสโตเมอร์์ส จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััทกรุุงเทพ ซิินธิิติิกส์์ จำำ�กััด
กรรมการอำำ�นวยการสถาบัันปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2560 - 2562 รองผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กัดั
(มหาชน)
2558 - 2559	อุุปนายกสมาคมเพื่่�อนชุุมชน
2557 - 2559	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด
(มหาชน)
2556 - 2558 นายกสมาคมเพื่่�อนชุุมชน
2555 - 2562 ประธานกรรมการ บริิษััทไทยพลาสติิกและเคมีีภััณฑ์์
จำำ�กัดั (มหาชน)
2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk. ประเทศอิินโดนีีเซีีย*
2551 - 2562 Authorized Representative at the Members
Council, Long Son Petrochemicals Company
Limited ประเทศเวีียดนาม
2550 - 2562 กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
2550 - 2551 นายกสมาคมวิิศวกรรมเคมีีและเคมีีประยุุกต์์แห่่ง
ประเทศไทย
2548 - 2553 กรรมการ บริิษััท ปตท. เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

นายชุุมพล ณ ลำำ�เลีียง
อายุุ 72 ปีี

เป็็นกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2562)

ตำำ�แหน่่ง ก รรมการอิิสระ
ประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
21 มิิถุุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School
สหรััฐอเมริิกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครอื่ งกล University of Washington
สหรััฐอเมริิกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านกฎหมาย
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้้�งแต่่ 2557 กรรมการอิิสระและประธานกรรมการ
พิิจารณาผลตอบแทน บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด
(มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
ตั้้�งแต่่ 2560 กรรมการ บริิษััททุุนลดาวััลย์์ จำำ�กััด
ตั้้�งแต่่ 2555 กรรมการ บริิษััทเคมปิินสยาม จำำ�กัดั
ตั้้�งแต่่ 2553 กรรมการ บริิษััทสยามสิินธร จำำ�กัดั

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2555 - 2560 กรรมการ Kempinski International SA
2550 - 2559 กรรมการอิิสระและประธานกรรมการสรรหา
ค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล ธนาคารไทยพาณิิชย์์
จำำ�กััด (มหาชน)
2548 - 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
2547 - 2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication
Company Limited ประเทศสิิงคโปร์์
2536 - 2548 กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด
(มหาชน)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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โครงสร้างการจัดการ

นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร
อายุุ 58 ปีี

เป็็นกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2562)

ตำำ�แหน่่ง ก รรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
1 มิิถุุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านบัญชีและการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Compensation Committee Program (RCC)
16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 35/2019
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้้�งแต่่ 2559 ประธานกรรมการบริิษััทและประธานกรรมการบริิหาร
บริิษััทแม็็คกรุ๊๊�ป จำำ�กัดั (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้้�งแต่่ 2562 ประธานกรรมการ บริิษััทบููโอโน่่ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด
ตั้้�งแต่่ 2561 กรรมการ สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
ตั้้�งแต่่ 2559 กรรมการธรรมาภิิบาล ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ 2559 กรรมการและเหรััญญิิก มููลนิิธิิรากแก้้ว
ตั้้�งแต่่ 2559 กรรมการ บริิษััทท๊๊อป ทีี 2015 จำำ�กััด

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2561 - 2562 กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ บริิษััทเอสซีีจีี
เซรามิิกส์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
2559 - 2560	ที่่�ปรึึกษา สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - 2558 กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย โฮลดิ้้�งส์์
จำำ�กัดั
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง
อายุุ 63 ปีี

เป็็นกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2562)

ตำำ�แหน่่ง ก รรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
21 มิิถุุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master in Business Administration (Finance), Texas A&M
University สหรัฐอเมริกา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 5
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการก�ำกับบริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนและธรรมาภิบาล
• ด้านการก�ำกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 7/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ
Audit Committee Program (ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
ตั้้�งแต่่ 2562 ประธานอนุุกรรมการวิินััย บริิษััทสำำ�นัักหัักบััญชีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
ตั้้�งแต่่ 2562 ประธานกรรมการอุุทธรณ์์
บริิษััทตลาดสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(มหาชน)
ตั้้�งแต่่ 2562 กรรมการอุุทธรณ์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ 2561 กรรมการ กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา
ตั้้�งแต่่ 2560 กรรมการนโยบายสถาบัันการเงิิน ธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ 2556 กรรมการ องค์์กรต่่อต้้านคอร์์รััปชััน (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2560 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2558 - 2561 กรรมการธรรมาภิิบาล ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2558 - 2561 กรรมการ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2552 - 2558 รองเลขาธิิการ สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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โครงสร้างการจัดการ

นางผ่่องเพ็็ญ เรืืองวีีรยุุทธ

อายุุ 64 ปีี

เป็็นกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2562)

ตำำ�แหน่่ง ก รรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

ความเชี่ยวชาญ
• ด้านบัญชีและการเงิน
• ด้านการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน
• ด้านการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2561
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิิน
2558 - 2559	ที่่�ปรึึกษาผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย
2556 - 2560 กรรมการในคณะกรรมการค่่าจ้้าง ชุุดที่่� 19
กระทรวงแรงงาน
2555 - 2558 กรรมการในคณะกรรมการกองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญ
ข้้าราชการ กองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญข้้าราชการ
2555 - 2558 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิิน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบัันการเงิิน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
รองผู้้�ว่่าการ ด้้านเสถีียรภาพการเงิิน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2553 - 2554	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายตลาดการเงิิน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2552 - 2553	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายนโยบายความเสี่่�ยง
สายนโยบายสถาบัันการเงิิน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2548 - 2552	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายตลาดการเงิินและบริิหารเงิิน
สำำ�รอง สายตลาดการเงิิน ธนาคารแห่่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: -ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี -

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
21 มิิถุุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Business Administration (Finance), Katholieke
University ประเทศเบลเยียม
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Management Program, Wharton School of
Management สหรััฐอเมริิกา
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 3
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
การบริิหารความเสี่่�ยง การดำำ�เนิินนโยบายการเงิิน และ
การธนาคารกลาง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้้�งแต่่ 2562 ประธานคณะอนุุกรรมการกำำ�กัับดููแลการลงทุุน
หาผลประโยชน์์จากเงิินและทรััพย์์สิินของกองทุุน
กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา
ตั้้�งแต่่ 2561 อนุุกรรมการในคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญข้้าราชการ
ตั้้�งแต่่ 2560 ประธานคณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกองทุุนเปิิดดัชั นีีพัันธบััตร
ไทยเอบีีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ 2559 อนุุกรรมการในคณะอนุุกรรมการบริิหารการลงทุุน
กองทุุนประกัันสัังคม
ตั้้�งแต่่ 2559 ประธานคณะกรรมการ บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์สุุขุุมวิิท
จำำ�กััด
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์์พิิเศษกิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์
อายุุ 64 ปีี

เป็็นกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 สิิงหาคม 2562)

ตำำ�แหน่่ง ก รรมการอิิสระ
กรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• LL.M., The University of British Columbia
ประเทศแคนาดา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
• วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
• ประกาศนียบัตรหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive
Program) School of Management มหาวิทยาลัยเยล
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate
of Completion on Company Directors)
สถาบัันกรรมการแห่่งออสเตรเลีีย
• ประกาศนียบัตรส�ำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program)
เจแอล เคลล็อค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13)
ตั้้�งแต่่ 2562 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการอำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
	วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ
ตั้้�งแต่่ 2562 กรรมการ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ 2562 กรรมการ บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ รััชคาร จำำ�กััด
ตั้้�งแต่่ 2561 กรรมการ สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
ตั้้�งแต่่ 2561 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
ในคณะกรรมการพััฒนาการบริิหารงานยุุติธิ รรมแห่่งชาติิ
ตั้้�งแต่่ 2560 ประธานคณะกรรมการ บริิษััทชีีวามิิตร
วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม จำำ�กัดั
ตั้้�งแต่่ 2560 กรรมการ บริิษััทเดอะฮัับ 99 จำำ�กััด
ตั้้�งแต่่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านกฎหมาย
ตั้้�งแต่่ 2555 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีีและกฎระเบีียบ
สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ 2552 ประธานกรรมการ บริิษััทเบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่�
จำำ�กัดั
ตั้้�งแต่่ 2542 กรรมการ บริิษััทสยามพิิวรรธน์์ รีีเทล โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
ตั้้�งแต่่ 2542 กรรมการบริิหาร บริิษััทสยามพิิวรรธน์์ จำำ�กัดั
ตั้้�งแต่่ 2536 กรรมการ บริิษััทกลยุุทธ์์ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ความเชี่ยวชาญ
• ด้านกฎหมายตลาดทุน ภาษี การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง
และธุรกิจครอบครัว

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2557 - 2558 สมาชิิกสภาปฏิิรููปแห่่งชาติิ
2542
กรรมการอิิสระ ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตรบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
(Role of Chairman Program) รุ่่�นที่่� 21-2009
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี -

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
21 สิิงหาคม 2562

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้้�งแต่่ 2562 กรรมการอิิสระและกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับ
องค์์การ บริิษััทพฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -

หมายเหตุุ: ก ารดำำ�รงตำำ�แหน่่งของศาสตราจารย์์พิเิ ศษกิิติพิ งศ์์ อุุรพีีพัฒ
ั นพงศ์์ ซึ่่ง� เป็็นประธานกรรมการ กรรมการ และผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ของบริิษัทั เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กัดั (BM) และการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายโดย BM ให้้แก่่บริิษัทั และบริิษัทั ในเครืือ
ซึ่่�งได้้รัับค่่าตอบแทนเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีนั้้�น คณะกรรมการบริิษััท (ไม่่รวมศาสตราจารย์์พิิเศษกิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์) ได้้พิิจารณาอย่่างรอบคอบตามหลัักความไว้้วางใจและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง
และซื่่อสั
� ตย์
ั สุ์ จุ ริิตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (ที่่�ได้แ้ ก้้ไขเพิ่่�มเติิม) มีีความเห็็นว่่าไม่่มีผี ลกระทบต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�กรรมการและการให้้ความเห็็น
อย่่างเป็็นอิิสระแต่่อย่า่ งใด และการมีีความรู้้� ความเชี่่ย� วชาญ และประสบการณ์์สููงในกฎหมายทุุกด้้าน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กฎหมายภาษีี กฎหมายบริิษัทั กฎหมายหลัักทรััพย์์ กฎหมายธุุรกิิจ และกฎเกณฑ์์อื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นและจะช่่วยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการขยายธุุรกิิจตลอดจนการบริิหารจััดการบริิษััท และการปฏิิบััติิตามกฎหมายของบริิษััทในอนาคต รวมทั้้�งจะเป็็นประโยชน์์และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทอีีกด้ว้ ย
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โครงสร้างการจัดการ

นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล
อายุุ 56 ปีี

ตำำ�แหน่่ง กรรมการ
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
23 มีีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้้�งแต่่ 2562 กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้้�งแต่่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa
Tbk. ประเทศอิินโดนีีเซีีย*
ตั้้�งแต่่ 2561 อนุุกรรมการ มููลนิิธิิโครงการหลวง
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการและกรรมการบริิษััทในบริิษััทย่่อย
บริิษัทั ร่่วม และบริิษัทั อื่่น� ๆ ที่่�อยู่่�นอกตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในเอสซีีจีีตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

หมายเหตุุ: *บริิษััทจดทะเบีียนในประเทศอิินโดนีีเซีีย

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน)
2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์
จำำ�กัดั (มหาชน)
2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์
จำำ�กััด
2558 - 2562 กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2558 - 2560 กรรมการ สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
2557 - 2561 กรรมการบริิหาร สำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรมทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
2555 - 2558	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่-การบริิหารกลาง เอสซีีจีี
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม
อายุุ 50 ปีี

ตำำ�แหน่่ง กรรมการ
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
1 ตุุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร
(Distinction)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School
of the University of Pennsylvania สหรััฐอเมริิกา
• Executive Development Program, Columbia University
สหรัฐอเมริกา
• Change Management, GE
• Total Quality Management for Executive, JUSE
ประเทศญี่ปุ่น
• Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
• Leadership Coaching, APM Group
• Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting
Class 3/2018
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้้�งแต่่ 2561	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่-การเงิินและการลงทุุน บริิษััท
ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุ: *บริิษััทจดทะเบีียนในประเทศอิินโดนีีเซีีย

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้้�งแต่่ 2562 กรรมการ สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
ตั้้�งแต่่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk. ประเทศอิินโดนีีเซีีย*
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั ในบริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม และบริิษัทั อื่่น� ๆ ที่่�อยู่่�
นอกตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในเอสซีีจีีตามที่่�ได้้รับั มอบหมาย
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2555 - 2561 General Director, Long Son Petrochemicals
Co., Ltd.
2551 - 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals
Co., Ltd.
2547 - 2553 Business Development and Corporate Planning
Director ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
2543 - 2547 eCommerce and eBusiness Manager
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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โครงสร้างการจัดการ

นายวิิชาญ จิิตร์ภั
์ ักดีี

อายุุ 53 ปีี

ตำำ�แหน่่ง ก รรมการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
1 มิิถุุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology
มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีีการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้้�งแต่่ 2562 กรรมการบริิหาร หอการค้้าไทย
ตั้้�งแต่่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa
Tbk. ประเทศอิินโดนีีเซีีย*
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย
บริิษััทร่่วม และบริิษััทอื่่�น ๆ ของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ที่่�อยู่่�นอกตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

หมายเหตุุ: *บริิษััทจดทะเบีียนในประเทศอิินโดนีีเซีีย

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2562
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2561 - 2562 กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์
จำำ�กััด
2560 - 2561 นายกสมาคม สมาคมอุุตสาหกรรมเยื่่อ� และกระดาษไทย
2557 - 2562 กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม
จำำ�กััด
2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper
Co., Inc. ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
2554	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดหา บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม
จำำ�กััด
2553 - 2554	ผู้้�อำำ�นวยการพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทเอสซีีจีี
เปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp
and Paper Co., Inc. ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษท
ั

บมจ.เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง

บริิษััทในเครืือ

หุ้้�นสามััญ
(จำำ�นวนหุ้้�น)

กรรมการบริิษััท

หุ้้�นสามััญ
(จำำ�นวนหุ้้�น)

หุ้้�นกู้้�
(จำำ�นวนหน่่วย)

ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
เพิ่่�ม/(ลด)
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
เพิ่่�ม/(ลด)
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
เพิ่่�ม/(ลด)
1 มกราคม 31 ธัันวาคม ระหว่่าง
1 มกราคม 31 ธัันวาคม ระหว่่าง
1 มกราคม 31 ธัันวาคม ระหว่่าง
2562
2562
รอบปีีบััญชีี
2562
2562
รอบปีีบััญชีี
2562
2562
รอบปีีบััญชีี

1. นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

-

-

-

-

-

-

5,000**

5,000**

2. นายชลณััฐ ญาณารณพ

-

-

-

33,500*

33,500*

-

49,000** 51,000** 2,000**

3. นายชุุมพล ณ ลำำ�เลีียง

-

-

-

201,000* 201,000*

-

51,000** 20,000** (31,000**)

4. นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. นางผ่่องเพ็็ญ เรืืองวีีรยุุทธ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. ศาสตราจารย์์พิิเศษกิิติิพงศ์์
อุุรพีีพััฒนพงศ์์

-

-

-

-

-

-

2,000**

2,000**

-

8. นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุุ:
ตาม พ.ร.บ.บริิษััทมหาชน จำำ�กััด คำำ�ว่่า “บริิษััทในเครืือ” หมายถึึง บริิษััทมหาชนจำำ�กัดั บริิษััทหนึ่่�งซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทเอกชนหรืือบริิษััทมหาชนจำำ�กััดบริิษััทใดบริิษััทหนึ่่�งหรืือหลายบริิษััทในลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
- บริิษััทหนึ่่�งมีีอำำ�นาจควบคุุมเกี่่�ยวกัับการแต่่งตั้้�งและถอดถอนกรรมการ ซึ่่�งมีีอำ�ำ นาจจััดการทั้้�งหมดหรืือโดยส่่วนใหญ่่ของอีีกบริิษััทหนึ่่�ง
- บริิษััทหนึ่่�งถืือหุ้้�นในอีีกบริิษััทหนึ่่�งเกิินกว่่าร้้อยละห้้าสิิบของหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้ว
* หุ้้�นสามััญบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
** หุ้้�นกู้้�บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

-
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คณะจัดการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะจัดการ

ณ วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ประกอบด้้วยผู้้�บริิหาร 7 คน
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

2. นายแสงชััย วิิริิยะอำำ�ไพวงศ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการกระดาษบรรจุุภััณฑ์์

3. นายสุุชััย กอประเสริิฐศรีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

4. นายกรััณย์์ เตชะเสน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการบรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์

5. นายวิิชาญ เจริิญกิิจสุุพััฒน์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการเยื่่�อและกระดาษ

6. นายดนััยเดช เกตุุสุุวรรณ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายธุุรกิิจต่่างประเทศ

7. นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายการเงิิน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติผู้บริหาร

นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี

อายุุ 53 ปีี

ตำำ�แหน่่ง กรรมการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology
มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้้�งแต่่ 2562	กรรมการบริิหาร หอการค้้าไทย
ตั้้�งแต่่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa
Tbk. ประเทศอิินโดนีีเซีีย*
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่อยู่นอกตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

หมายเหตุุ: *บริิษััทจดทะเบีียนในประเทศอิินโดนีีเซีีย

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2562 	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
2561 - 2562	กรรมการผู้้�จัดก
ั าร บริิษัทกลุ่่�
ั มสยามบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ จำำ�กัดั
2560 - 2561 นายกสมาคม สมาคมอุุตสาหกรรมเยื่่�อและกระดาษไทย
2557 - 2562	กรรมการผู้้�จัดก
ั าร บริิษัทั สยามคราฟท์์อุตุ สาหกรรม จำำ�กัดั
2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc.
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
2554
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดหา
บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กัดั
2553 - 2554 ผู้้�อำำ�นวยการพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทเอสซีีจีี
เปเปอร์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp
and Paper Co., Inc. ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่ยั� ังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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โครงสร้างการจัดการ

นายแสงชััย วิิริิยะอำำ�ไพวงศ์์
อายุุ 57 ปีี

ตำำ�แหน่่ง ป ระธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กัดั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
ตั้้�งแต่่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
ประเทศอิินโดนีีเซีีย*
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อื่น ๆ
ของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ที่่�อยู่่�นอกตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

หมายเหตุุ: *บริิษััทจดทะเบีียนในประเทศอิินโดนีีเซีีย

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2561 - 2562	กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน)
2561 - 2562	กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม
จำำ�กััด
2557 - 2561	กรรมการผู้้�จััดการ Vina Kraft Paper Co., Ltd.
ประเทศเวีียดนาม
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

นายสุุชััย กอประเสริิฐศรีี

อายุุ 52 ปีี

ตำำ�แหน่่ง ป ระธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผน
กลยุุทธ์์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 86/2010 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 141/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อื่น ๆ
ของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ที่่�อยู่่�นอกตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2560
Corporate Marketing Director
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
2560
Marketing Director และ Domestic Marketing Director
(ดููแลงาน) บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
2559
Domestic Marketing Director
บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
2558
General Manager - TCPB/TCCB
บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
2556
Regional Operations Director
บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กัด	
ั
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่ยั� ังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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โครงสร้างการจัดการ

นายกรััณย์์ เตชะเสน
อายุุ 51 ปีี

ตำำ�แหน่่ง ป ระธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการบรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััททีีซีี เฟล็็กซิิเบิ้้�ลแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กัดั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิต
บริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 167/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
• กรรมการและเหรัญญิก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อื่น ๆ
ของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ที่่�อยู่่�นอกตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2556
Business Integration Director
บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
2555
Director-Regional Operations
บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
2553	กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กัดั
2552
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาด
บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

นายวิิชาญ เจริิญกิิจสุุพััฒน์์
อายุุ 55 ปีี

ตำำ�แหน่่ง ป ระธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการเยื่่�อและกระดาษ
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MSC., Paper Science and Engineering, Western
Michigan University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Advanced Management Program (AMP), IMD business
school (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2557
President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc.
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
2556
ผู้้�อำำ�นวยการโรงงานวัังศาลา
บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
2553	กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทกระดาษสหไทยอุุตสาหกรรม
จำำ�กััด
2549
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และเทคโนโลยีี
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กัดั (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา การตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่ยั� ังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อื่น ๆ
ของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ที่่�อยู่่�นอกตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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นายดนััยเดช เกตุุสุุวรรณ

อายุุ 47 ปีี

ตำำ�แหน่่ง ป ระธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายธุุรกิิจต่่างประเทศ
President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิิลิิปปิินส์์

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Master of Business Administration, Sloan School
of Management, Massachusetts Institute of Technology
สหรััฐอเมริิกา
• ปริญญาตรี Bachelor of Science, Mechanical Engineering,
University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม รวมทัง้ บริษทั อนื่ ๆ
ของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ที่่�อยู่่�นอกตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย และ Country Director for the Philippines

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2556 - 2561 ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานวางแผนธุุรกิิจ บริิษัทั เอสซีีจีี
แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กัดั (มหาชน)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์
อายุุ 46 ปีี

ตำำ�แหน่่ง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายการเงิิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
• ด้านการต่างประเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- ไม่่มีี การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อื่น ๆ
ของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ที่่�อยู่่�นอกตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

หมายเหตุุ: *บริิษััทจดทะเบีียนในประเทศอิินโดนีีเซีีย

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2559 - 2562 Vice President Director and Chief Operating
Officer, PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.
ประเทศอิินโดนีีเซีีย*
2556 - 2559 ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานวางแผนกลาง
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2555 - 2556 ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานการเงิินและการลงทุุน
บริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด
2553 - 2555 ผู้้�จััดการพััฒนาธุุรกิิจ บริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด
2552 - 2553 Deputy Business Development Manager
บริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กัดั
2548 - 2552	พนัักงานจััดการประจำำ�สำำ�นัักงานกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ปฏิิบััติิงาน โครงการในประเทศอิิหร่่าน บริิษััทเอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์ จำำ�กัดั
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่ยั� ังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่่มีี -
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2562 ได้้มีีมติิกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อย
ชุุดต่่าง ๆ ในรููปแบบค่่าตอบแทนประจำำ�รายเดืือนและรายปีี และเบี้้�ยประชุุม มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2562 ดัังนี้้�
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััท
(ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 9 คน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 2 คน)
คณะกรรมการสรรหา ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล*
(ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 3 คน)

หมายเหตุุ: *อััตราค่่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล มีีผลถึึงวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2562

ตำำ�แหน่่ง

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่่าตอบแทนประจำำ� (บาท)

เบี้้�ยประชุุม

รายเดืือน

รายปีี

(บาท/คน/ครั้้�ง)

150,000
100,000
-

150,000
100,000
120,000
100,000

45,000
30,000
30,000
20,000

เพื่่�อให้้การพิิจารณาทั้้�งในด้้านการสรรหาผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทแทนกรรมการบริิษััทที่่�ครบวาระหรืือในกรณีีอื่่�น ๆ
การพิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาลของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 214 (10/2562) เมื่่�อวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2562 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการคณะย่่อย 2 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน ขึ้้�นแทนคณะกรรมการสรรหา ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล และเห็็นสมควรเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิกำำ�หนดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าวในอััตราที่่�เท่่ากััน โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 เป็็นต้้นมา จนกว่่าที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีมติิเปลี่่�ยนแปลงเป็็นอย่่างอื่่�น ตามที่่�คณะกรรมการสรรหา ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาลเสนอ ซึ่่�งที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 2/2562
เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 ได้้มีีมติิอนุุมััติิตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเสนอดัังนี้้�
ประธาน ได้้รัับค่่าตอบแทนประจำำ� ปีีละ 120,000 บาท และเบี้้�ยประชุุม ครั้้�งละ 30,000 บาท
กรรมการ ได้้รัับค่่าตอบแทนประจำำ� ปีีละ 100,000 บาท/คน และเบี้้�ยประชุุม ครั้้�งละ 20,000 บาท/คน
โดยค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั และค่่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบยัังคงเดิิม ไม่่เปลี่่�ยนแปลงไปจากที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่�
1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2562 ได้้มีีมติิอนุุมััติิไว้้
ดัังนั้้�นตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 เป็็นต้้นมา ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทและค่่าตอบแทนกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่าง ๆ เป็็นดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััท
(ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 9 คน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 2 คน)
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
(ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 2 คน)
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
(ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 2 คน)

ตำำ�แหน่่ง

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่่าตอบแทนประจำำ� (บาท)

เบี้้�ยประชุุม

รายเดืือน

รายปีี

(บาท/คน/ครั้้�ง)

150,000
100,000
-

150,000
100,000
120,000
100,000
120,000
100,000

45,000
30,000
30,000
20,000
30,000
20,000

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)

กรรมการ

1. นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
2. นายชลณััฐ ญาณารณพ
3. นายชุุมพล ณ ลำำ�เลีียง
4. นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร
5. นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง
6. นางผ่่องเพ็็ญ เรืืองวีีรยุุทธ
7. ศาสตราจารย์์พิิเศษ
กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์
8. นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล
9. นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม
10. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี
11. นายรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส
รวม

คณะกรรมการ
บริิษััท
(11 คน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(3 คน)

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล
และสรรหา*
(3 คน)

คณะกรรมการ
พิิจารณา
ค่่าตอบแทน*
(3 คน)

คณะกรรมการ
สรรหาค่่าตอบแทน
และบรรษััทภิิบาล**
(4 คน)

รวม

(บาท)

940,000
700,000
633,333
700,000
633,333
633,333

443,767
291,096
291,096

30,054
42,065
-

50,054
72,065
50,054

50,435
66,522
50,435
50,435

940,000
830,544
771,920
1,143,767
1,016,929
1,024,918

435,484
700,000
700,000
700,000
115,000
6,890,483

1,025,959

30,054
102,173

172,173

217,827

465,538
700,000
700,000
700,000
115,000
8,408,616

หมายเหตุุ:
1. กรรมการลำำ�ดัับที่่� 1 เป็็นประธานกรรมการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2562 (เป็็นกรรมการบริิษััทระหว่่างวัันที่่� 21 - 26 มิิถุุนายน 2562)
2. กรรมการลำำ�ดัับที่่� 3 เป็็นประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 (เป็็นประธานกรรมการสรรหา ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล ระหว่่างวัันที่่� 5 สิิงหาคม - 24 พฤศจิิกายน 2562)
3. กรรมการลำำ�ดัับที่่� 4 เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2562 (เป็็นกรรมการตรวจสอบระหว่่างวัันที่่� 1 - 26 มิิถุุนายน 2562)
4. กรรมการลำำ�ดัับที่่� 5 เป็็นประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 (เป็็นกรรมการสรรหา ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล ระหว่่างวัันที่่� 5 สิิงหาคม - 24 พฤศจิิกายน 2562)
5. กรรมการลำำ�ดัับที่่� 11 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและประธานกรรมการบริิษััทถึึงวัันที่่� 23 มิิถุุนายน 2562 จึึงได้้รัับค่่าตอบแทนระหว่่างวัันที่่� 1 - 23 มิิถุุนายน 2562
6. ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 214 (10/2562) เมื่่อ� วัันที่่� 26 ตุุลาคม 2562 ได้้มีีมติิดัังนี้้�
* แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย 2 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน ขึ้้�นแทนคณะกรรมการสรรหา ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562
เป็็นต้้นมา
** ยกเลิิกคณะกรรมการสรรหา ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 เป็็นต้้นมา [แต่่งตั้้�งโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 211 (7/2562) เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562
โดยให้้มีีผลในวัันเดีียวกััน]

ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2562

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
สำำ�หรัับรอบปีีบััญชีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน (ไม่่รวมค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) ประกอบด้้วยเงิินเดืือน
โบนััส และเงิินตอบแทนพิิเศษ (Variable Pay) ให้้ผู้้�บริิหารของบริิษััท รวมเป็็นเงิินจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 85,936,508 บาท
ค่าตอบแทนอื่น
สำำ�หรัับรอบปีีบััญชีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทได้้จ่่ายเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้ผู้้�บริิหารของบริิษััท รวมเป็็นเงิินจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
7,543,638 บาท

งบการเงินรวม
ประจำ�ปี 2562

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

46

รายงานของผูส
 อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป รวมถึงหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม ซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุมบริษั ท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และขาพเจาไดปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอานขอมูลอื่นและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยง
ที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองรายงานขอเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวที่ตองรายงาน
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวม
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวม ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ เมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•

•
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมไมวาจะเกิดจาก
การทุจ ริตหรือ ขอ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติง านตามวิธีก ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลัก ฐานการสอบบัญ ชีที่เ พีย งพอและเหมาะสมเพื่อ เปน เกณฑใ นการแสดงความเห็น ของขา พเจา ความเสี่ย งที่ไ มพ บ
ขอ มูล ที่ขัด ตอ ขอ เท็จ จริง อัน เปน สาระสํา คัญ ซึ่ง เปน ผลมาจากการทุจ ริต จะสูง กวา ความเสี่ย งที่เ กิด จากขอ ผิด พลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลที่ไ มตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทํ า ความเข า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตรวจสอบเพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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•

•
•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมี
นัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษั ทในการดําเนินงานตอเนื่ องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแน นอนที่ มี
สาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม
ที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ
ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและ
ไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากั บดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ ทั้ งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งขาพเจาเชื่อวามี เหตุผลที่บุ คคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

(ธัญลักษณ เกตุแกว)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8179
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
18 กุมภาพันธ 2563
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

31 ธันวาคม
สินทรัพย

หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

5, 7

เงินจายลวงหนาคาสินทรัพย

4,393,845

2,095,349

565,508

803,011

15,198,020

13,704,103

1,715,782

131,654

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

5

4,601

127,152

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

5

-

92,738

สินคาคงเหลือ

8

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

13,276,136

12,894,256

229,431

226,011

35,383,323

30,074,274

770,754

729,740

16,192

16,192

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม

9

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น

5

980,633

768,513

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

11

187,400

185,575

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

12

82,863,567

58,378,647

คาความนิยม

13

17,612,266

2,289,836

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

14

814,032

307,716

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

15

744,955

378,649

139,923

117,043

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

104,129,722

63,171,911

รวมสินทรัพย

139,513,045

93,246,185

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

ในนามกรรมการ
(ประสาร ไตรรัตนวรกุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(วิชาญ จิตรภักดี)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

หนี้สินหมุนเวียน
17

7,131,509

4,312,464

5, 18

10,058,564

8,573,666

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

17

2,183,635

151,996

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

19

87,801

13,823

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

5

33,827,196

23,415,700

ภาษีเงินไดคางจาย

604,793

529,798

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

120,546

194,026

54,014,044

37,191,473

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

17

16,318,425

587,129

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

19

35,337

15,327

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

15

2,873,568

216,694

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน

20

3,375,357

1,905,638

80,319

70,193

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

22,683,006

2,794,981

รวมหนี้สิน

76,697,050

39,986,454

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

21

ทุนจดทะเบียน
4,500,000

1,563,000

3,126,000

1,563,000

22

1,935,000

1,935,000

22

218,600

156,300

3,000

3,000

41,929,779

40,145,205

(4,260,330)

(3,361,868)

42,952,049

40,440,637

19,863,946

12,819,094

62,815,995

53,259,731

139,513,045

93,246,185

- หุนสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแลว
- หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทั่วไป
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

52

งบกําไรขาดทุนรวม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561

รายไดจากการขาย

5

(พันบาท)
89,069,867
87,254,869

ตนทุนขาย

5

(71,651,345)

(69,074,282)

17,418,522

18,180,587

127,474

151,930

713,740

363,021

18,259,736

18,695,538

กําไรขั้นตน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น

5, 12

กําไรกอนคาใชจาย
ตนทุนในการจัดจําหนาย

5, 24

(4,800,607)

(4,964,650)

คาใชจายในการบริหาร

5, 25

(4,425,364)

(4,582,826)

20

(527,368)

คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

-

รวมคาใชจาย

(9,753,339)

(9,547,476)

กําไรจากการดําเนินงาน

8,506,397

9,148,062

ตนทุนทางการเงิน

5

(1,618,817)

(1,039,637)

สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

9

52,728

(14,603)

6,940,308

8,093,822

(1,049,048)

(1,267,522)

5,891,260

6,826,300

5,268,511

6,065,539

622,749

760,761

5,891,260

6,826,300

1.69

1.94

กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได

27

กําไรสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

10

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

29

53
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561

(พันบาท)
5,891,260
6,826,300

กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

(1,146,562)

(319,990)

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน

20

(200,672)

(343,227)

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม

9

118

(519)

27

38,683

66,578

(161,871)

(277,168)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี

(1,308,433)

(597,158)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

4,582,827

6,229,142

4,332,205

5,557,199

250,622

671,943

4,582,827

6,229,142

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,563,000

1,935,000

-

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,935,000

มูลคาหุน

สวนเกิน

กําไรหรือขาดทุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

เขาสวนของผูถือหุน

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง

รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

-

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหไดมาหรือสูญเสียการควบคุม

-

-

-

4
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1,563,000

และชําระแลว

การเปลี่ยนแปลงที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

และการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุน

เงินปนผล

และการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุน

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

156,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

156,300

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

จัดสรรแลว

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

ทั่วไป

ทุนสํารอง

กําไรสะสม

40,145,205

5,830,863

(234,676)

6,065,539

(7,815,000)

-

-

-

(7,815,000)

(7,815,000)

(2,083,560)

(273,664)

(273,664)

-

-

-

-

-

-

-

(1,809,896)

งบการเงิน

การแปลงคา
(พันบาท)
42,129,342

ยังไมไดจัดสรร

(1,278,308)

-

-

-

(192,824)

(192,824)

-

(192,824)

-

-

(1,085,484)

ผูถือหุน

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

รายการอื่นของการ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

40,440,637

5,557,199

(508,340)

6,065,539

(8,007,824)

(192,824)

-

(192,824)

(7,815,000)

(7,815,000)

42,891,262

บริษัทใหญ

ของผูถือหุน

รวมสวน

12,819,094

671,943

(88,818)

760,761

(612,183)

(357,729)

89,464

(447,193)

(254,454)

(254,454)

12,759,334

ควบคุม

ที่ไมมีอํานาจ

สวนไดเสีย

53,259,731

6,229,142

(597,158)

6,826,300

(8,620,007)

(550,553)

89,464

(640,017)

(8,069,454)

(8,069,454)

55,650,596

ของผูถือหุน

รวมสวน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,126,000

1,935,000

-

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

1,563,000

-

-

-

-

-

-

-

1,935,000

มูลคาหุน

สวนเกิน

กําไรหรือขาดทุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

-

-

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหไดมาหรือสูญเสียการควบคุม

รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

-

1,563,000

-

1,563,000

-

1,563,000

และชําระแลว

ทุนที่ออก

การเปลี่ยนแปลงที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

และการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

4
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รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุน

21, 30

หุนปนผล

เงินปนผล

โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย

และการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุน

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

218,600

-

-

-

62,300

-

-

-

62,300

-

-

62,300

156,300

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

จัดสรรแลว

3,000

-

-

-

-

-

-

-

41,929,779

5,146,541

(121,970)

5,268,511

(3,361,967)

-

-

-

(3,361,967)

(1,736,667)

-

(1,563,000)

-

(62,300)

(2,897,896)

(814,336)

(814,336)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,083,560)

งบการเงิน

การแปลงคา

(1,362,434)

-

-

-

(84,126)

(84,126)

-

(84,126)

-

-

-

-

(1,278,308)

ผูถือหุน

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

รายการอื่นของการ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(พันบาท)
40,145,205

ยังไมไดจัดสรร

-

-

3,000

ทั่วไป

ทุนสํารอง

กําไรสะสม

42,952,049

4,332,205

(936,306)

5,268,511

(1,820,793)

(84,126)

-

(84,126)

(1,736,667)

(1,736,667)

-

-

40,440,637

บริษัทใหญ

ของผูถือหุน

รวมสวน

19,863,946

250,622

(372,127)

622,749

6,794,230

7,025,080

6,929,813

95,267

(230,850)

(230,850)

-

-

12,819,094

ควบคุม

ที่ไมมีอํานาจ

สวนไดเสีย

62,815,995

4,582,827

(1,308,433)

5,891,260

4,973,437

6,940,954

6,929,813

11,141

(1,967,517)

(1,967,517)

-

-

53,259,731

ของผูถือหุน

รวมสวน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

56

งบกระแสเงินสดรวม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป

5,891,260

6,826,300

คาใชจายภาษีเงินได

1,049,048

1,267,522

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

5,990,773

5,381,693

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

32,264

42,556

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา

93,441

170,457

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

849,854

239,433

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น

(164,169)

(9,060)

(52,728)

14,603

-

9,500

36,623

24,126

(277,002)

16,357

รายการปรับปรุง

สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและอื่นๆ
ขาดทุนจากการดอยคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
ขาดทุน (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
เงินปนผลรับ

9

-

(10,762)

ดอกเบี้ยรับ

(114,132)

(61,135)

ดอกเบี้ยจาย

1,650,495

988,501

14,985,727

14,900,091

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

2,421,719

169,792

สินคาคงเหลือ

2,199,320

292,545

57,185

113,974

4,678,224

576,311

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยดําเนินงานลดลง - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

57
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งบกระแสเงินสดรวม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

(1,979,544)

(286,597)

(151,434)

(172,760)

55,121

8,268

หนี้สินดําเนินงานลดลง - สุทธิ

(2,075,857)

(451,089)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน

17,588,094

15,025,313

(1,573,937)

(773,180)

16,014,157

14,252,133

(24,022,251)

(451,470)

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

จายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

4

-

257,309

เงินลงทุนชั่วคราว

(715,963)

(555,809)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

520,723

151,256

(7,914,253)

(6,870,171)

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

-

(64,411)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

(87,290)

(77,220)

เงินสดรับชําระคืน (ใหกูยืม) จากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

114,156

(126,341)

เงินสดรับชําระคืนจากสวนของเงินใหกูยืมระยะยาว
แกกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

92,738

-

รับเงินปนผล

11,832

26,634

รับดอกเบี้ย

110,056

51,080

(31,890,252)

(7,659,143)

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

58

งบกระแสเงินสดรวม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย
ที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม

193,777

-

เงินสดจายจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย
ที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม

4

(192,187)

(640,017)

36,317

(933,029)

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

10,415,065

7,919,137

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

13,136,727

351,489

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(1,576,976)

(3,307,059)

(65,136)

(140,960)

21,945,997

3,889,578

(1,736,667)

(7,815,000)

(221,294)

(254,454)

รวมจายเงินปนผล

(1,957,961)

(8,069,454)

จายดอกเบี้ย

(1,732,722)

(1,012,063)

18,256,904

(5,831,956)

2,380,809

761,034

(82,313)

(49,322)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

2,095,349

1,383,637

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

4,393,845

2,095,349

เงินสดรับจาก (จายเพื่อชําระ) เงินกูยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดจายเพื่อชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
จายเงินปนผล
จายเงินปนผลใหผูถือหุนบริษัทใหญ
จายเงินปนผลใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสดรวม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561
(พันบาท)

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย

978,808

538,639

เงินลงทุนคางจาย

961,368

181,783

หุนปนผล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,563,000

-

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ทุนเรือนหุน
สํารองและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
ภาษีเงินได
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
เงินปนผล
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุ

สารบัญ

31
32
33
34
35
36
37

สัญญา
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารจัดการสวนทุน
เรื่องอื่นๆ
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช

61

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมนี้
งบการเงินรวมนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ โดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
2563
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
สํานักงานใหญตั้งอยูที่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทใหญ คือ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทดังกลาวเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจผลิตกระดาษสําหรับบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑ เยื่อและกระดาษพิมพเขียน
รายละเอียดบริษัทยอยที่มีผลการดําเนินงานเปนสาระสําคัญที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมมีดังตอไปนี้
2562
2561
สัดสวนการถือหุนโดยตรง/ออม (รอยละ)
จดทะเบียนในประเทศไทย
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส จํากัด
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด

100
100
100
100
100
98.20
80
75
70
70
70

100
100
100
100
98.20
75
70
70
70
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

2562
บริษัทไดนา แพคส จํากัด
บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด
บริษัทดี อิน แพค จํากัด
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)*
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทคอนิเมก จํากัด
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด

2561

สัดสวนการถือหุนโดยตรง/ออม (รอยละ)
70
70
70
70
70
70
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.55
69.55
52.50
52.50
51
100
50.40
50.40
38.25
75
37.80
37.80

จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส
United Pulp and Paper Co., Inc.**
Paperlink Inter-Trade Corporation**

99.70
-

99.70
99.70

70
70
70
70
70
47.24

70
70
70
70
70
47.24

100
70

100
70

จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
New Asia Industries Co., Ltd.
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
TCG Rengo (S) Limited*

* อยูระหวางการชําระบัญชี
** Paperlink Inter-Trade Corporation ไดควบกิจการกับ United Pulp and Paper Co., Inc. เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

2562
จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
PT Indocorr Packaging Cikarang
PT Indoris Printingdo
PT Primacorr Mandiri
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
PT Dayasa Aria Prima

2561

สัดสวนการถือหุนโดยตรง/ออม (รอยละ)
70
69.97
67.90
55.24
55.23

56
69.97
67.90
-

68.30

68.30

จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย
Interpress Printers Sendirian Berhad

บริษั ทยอยดังกลาวขางต นสวนใหญ ตั้งอยูในประเทศไทย ยกเวนที่ระบุ ไวเปนอยางอื่น และสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย
ดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป 2561 อยางมีสาระสําคัญ ยกเวนที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
ทั้งนี้ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทไดนํางบการเงินของ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทยอย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
อินโดนีเซีย และ บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยมาจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัท
เนื่องจากการซื้อธุรกิจ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (“TFRS 15”) เปน
ครั้งแรกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กําหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจํานวนเงิน และจังหวะเวลาในการรับรูรายได
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ซึ่งไดนํามาใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากอสราง
(“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วของ
ตาม TFRS 15 กลุมบริษัทรับรูรายไดเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการ ดวยจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่
กลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับ และมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา
จะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือรับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งกลุมบริษัทมีจังหวะเวลาของการรับรูรายไดสวนใหญมาจาก
การขาย โดยเปนรายไดที่รับรู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
นอกจากนี้ กลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน
มาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 37
(ข)

เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ดังตอไปนี้
•
•
•

(ค)

สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายจากการรวมธุรกิจวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
สินทรัพยชีวภาพวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
หนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนตามโครงการผลประโยชน
ของพนักงานที่กําหนดไว

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น
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(ง)

การประมาณการและการใชดุลยพินิจ
ในการจั ดทํ างบการเงิน รวมให เปน ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู บริห ารใชดุ ลยพิ นิ จ การประมาณการและ
ขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่
ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการ และขอสมมติที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่สําคัญ
ตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 9, 11, 12, 13 และ 14
หมายเหตุ 7, 8, 9, 11, 12, 13 และ 14
หมายเหตุ 15 และ 27
หมายเหตุ 20

การซื้อบริษัทยอย เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให
(รวมสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย) และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมา
และหนี้สินที่ไดรับมา
การทดสอบการดอยคาเกี่ยวกับขอสมมติที่สําคัญที่ใชในการประมาณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืน
การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืนของสิน ทรัพ ยแตละรายการ และหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะนํา
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน
การวัดมูลคาของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
เกี่ยวกับขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญ ชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้ งสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน
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กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมินมูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบ
โดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุด
ทางดานการเงิน
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญอยางสม่ําเสมอ หากมีการใช
ขอมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่
ไดมาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท
เมื่ อ วั ด มู ล ค ายุ ติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น กลุ ม บริ ษั ท ได ใช ข อ มู ล ที่ ส ามารถสั งเกตได ให ม ากที่ สุ ด เท าที่ จ ะทํ าได
มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา ดังนี้
•

•

•

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
และกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาที่สังเกตได) สําหรับสินทรัพย
หรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น

หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกตางกันของมูลคายุติธรรม
ในภาพรวม การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมของขอมูลที่อยูใน
ระดับต่ําสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปนี้
•
•
•

หมายเหตุ 4
หมายเหตุ 11
หมายเหตุ 32

การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เครื่องมือทางการเงิน
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3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก)

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวย งบการเงินของกลุมบริษัท และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจากรายการ
ระหวางกิจการในกลุมถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจากรายการกับบริษัทรวม
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในผูไดรับการลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการใน
ลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้น ทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลง
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทที่ไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเปน
รายการในสวนของผูถือหุน
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การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก รวมถึง
สว นไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลืออยูใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
สวนไดเสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบายดังกลาว
สวนไดเสียในบริษัทรวมบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุนการทํารายการ
ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุมบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
การรวมธุรกิจ
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กลาวไวในสวนของบริษัทยอย) ถูกโอนไปยังกลุมบริษัท
ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
วันที่ซื้อกิจการ คือ วันที่อํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอน
อํานาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ กลุมบริษัทตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซื้อถืออยูในผูถูกซื้อกอนหนา
การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน มูลคาของสวนไดเสีย
ในผูถูกซื้อกอนการรวมธุรกิจที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหมเปนกําไรหรือขาดทุนดวยเกณฑเดียวกัน
เสมือนวาไดขายเงินลงทุนดังกลาวออกไป
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คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวนสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมในผูถูกซื้อหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ กําไร
จากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมรับรูเปนกําไรในงวดทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนให รวมมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอนไป หนี้สินที่กลุมบริษัทกอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิม และ
สวนไดเสียในสวนของผูถือหุนที่ออกโดยกลุมบริษัท ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนใหยังรวมถึงมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และมูลคาของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกแทนโครงการของผูถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจาก
เหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อของกลุมบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เชน คาที่ปรึกษา
กฎหมาย คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาที่ปรึกษาอื่นๆ เปนตน
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น
กลุมบริษัทประมาณการมูลคาของรายการซึ่งขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพื่อรายงาน มูลคาประมาณการดังกลาวจะถูกปรับปรุง
หรือรับรูสินทรัพย หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคา เพื่อสะทอนผลของขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ ซึ่งขอมูลดังกลาวมีผลตอการวัดมูลคาของจํานวนตางๆ ที่เคยรับรูไว ณ วันที่ซื้อ
(ข)

เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคา
จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
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สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิมแปลงคา
เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งนี้รวมถึงรายการบัญชีที่เกิดจากการจายชําระ
หรือรับชําระสิ่งตอบแทนลวงหนา
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งแสดงดวยมูลคายุติธรรมแปลงคาเปน
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลคายุติธรรม
หนวยงานตางประเทศ
สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานตางประเทศ รวมถึงคาความนิยมและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อ
หนวยงานตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
คาความนิยมและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสําหรับรายการซื้อที่เกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 และแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด สําหรับรายการซื้อที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
รายได และค าใช จายของหน ว ยงานต างประเทศแปลงค าเป นเงินบาทโดยใช อั ตราแลกเปลี่ ยนถั วเฉลี่ ยที่ ใกล เคี ยงกั บอั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน จนกวาจะมีการจําหนายหนวยงานในตางประเทศนั้นออกไป ยกเวนผลตางจากการแปลงคาที่ถูกปนสวนให
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เมื่อหนวยงานตางประเทศถูกจําหนายสวนไดเสียทั้งหมดหรือเพียงบางสวนที่ทําใหสูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยาง
มีนัยสําคัญ ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับหนวยงานตางประเทศนั้นตองถูกจัดประเภทเปนกําไรหรือ
ขาดทุนโดยเปนสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหนาย หากกลุมบริษัทจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยเพียงบางสวน
แตยังคงมีการควบคุม ผลสะสมตองถูกปนสัดสวนใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม หากกลุมบริษัทจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทรวมเพียงบางสวนโดยที่กลุมบริษั ทยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทตองจัดประเภทยอดสะสมบางสวนที่
เกี่ยวของเปนกําไรหรือขาดทุน
รายการที่เปนตัวเงินที่เปนลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานตางประเทศ ซึ่งรายการดังกลาวมิไดคาดหมายวาจะมีแผนการชําระหนี้
หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงิน
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ดังกลาวจะถูกพิจารณาเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดง
เปนรายการองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน จนกวามีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้นออกไป
(ค)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงิน สดและรายการเทีย บเทาเงิน สดในงบกระแสเงินสดประกอบดว ย เงินสดในมือ เงิน ฝากธนาคารประเภทออมทรัพ ย
และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบได และมีความ
เสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง)

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้รับรูเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุมบริษัทรับรูรายไดกอนที่จะมี
สิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการ
ชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา หนี้สูญจะถูกตัดจําหนายเมื่อเกิดขึ้น

(จ)

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้
สินคาสําเร็จรูป
สินคาซื้อมาเพื่อขาย
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ

- ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตจริง)
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย
- ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย

��������������������������������������������������������������������������������

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตนทุนของสินคาประกอบดวย ตนทุนที่ซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณี
ของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาใชจายในการผลิตอยางเหมาะสม โดย
คํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตน ทุน การผลิต
สินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคาได
(ฉ)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งประกอบดวยสินทรัพยและหนี้สิน) จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากที่มูลคาที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยนั้น
ตอไปซึ่งตองมีไวเพื่อขายในทันทีในสภาพปจจุบัน และวัดมูลคาดวยจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกนําไปปนสวนใหกับคาความนิยมเปนลําดับแรก
แลวจึงปนสวนใหกับยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินตามสัดสวน ยกเวนไมปนสวนรายการขาดทุนใหกับสินคาคงเหลือ
สินทรัพยทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่
ถือไวเพื่อขายหรือถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกําไร
หรือขาดทุน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายจะหยุดบันทึกคาเสื่อมราคา และตัดจําหนาย รวมถึงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียก็จะหยุดบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

(ช)

สินทรัพยชีวภาพ
สินทรัพยชีวภาพวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย (ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย
ชีวภาพ) เวนแตกรณีที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ ใหวัดมูลคาดวยราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายบันทึกใน
กําไรหรือขาดทุน

73

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

74

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

(ซ)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกบัญชีในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
การจําหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุมบริษัทจําหนายเงินลงทุนที่ถืออยูเพียงบางสวน การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและเงินลงทุนที่
ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

(ฌ) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติของธุรกิจ หรือใชในการผลิต หรือจัดหาสินคา หรือ
ใหบริการ หรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง ซึ่งรวม
ตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรงและตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชน และ
รวมถึงตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
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คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละ
รายการประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง

20 ป
5, 20 ป

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่มีการจัดประเภทใหมถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป
(ญ) สัญญาเชาทางการเงิน
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาเชาทางการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมดวยจํานวนเทากับมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวน
ใดจะต่ํากวา คาเชาที่จายชําระจะปนสวนเปนสวนของคาใชจายทางการเงินและสวนที่ไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะ
ปนสวนไปสูงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา เพื่อใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่
(ฎ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง ซึ่ง
รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูใน
สถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย
และตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดย
ปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
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สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใชประโยชนที่ตางกัน ตองบันทึกแตละ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับ
มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองทรัพยสินที่เชานั้นๆ จัดประเภทเปนสัญญา
เชาทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการดอยคาสะสม คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเชา เพื่อ
ทําใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่ คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไร
หรือขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยนั้นจะถูก
จัดประเภทใหมเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี
ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสื่ อมราคาคํ านวณจากจํานวนที่ คิด ค าเสื่อ มราคาของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ ซึ่ งประกอบด วยราคาทุ นของ
สินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชนโดยประมาณของ
สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

5 - 33
5 - 40
3 - 30
3 - 20
3 - 10

ป
ป
ป
ป
ป

เฉพาะบริษัทยอย 3 แหง ซึ่งไดแก บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด และ
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) ตัดคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ โดยใชวิธีและระยะเวลาดังตอไปนี้
- บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)

สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
- ไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2545
- ไดมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องจักรและอุปกรณบางสวน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
พืชเพื่อการใหผลิตผล

5 - 30

ป

30
5 - 40
15
5 - 25
3, 5
5
5

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

วิธีคิดคาเสื่อมราคา
วิธีเสนตรง
วิธีกองทุนจม
วิธีเสนตรง
วิธีกองทุนจม
วิธีเสนตรง
วิธีเสนตรง
วิธีเสนตรง
วิธีเสนตรง

- บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
พืชเพื่อการใหผลิตผล

วิธีคิดคาเสื่อมราคา
ตามกําลังการผลิตจริงในแตละเดือน

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

- บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)

สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต
- โรงงานกาญจนบุรี
- โรงงานปราจีนบุรี
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ

5 - 20
5 - 20, 40

ป
ป

วิธีคิดคาเสื่อมราคา
วิธีเสนตรง
วิธีเสนตรง

ตามประมาณการกําลังการผลิต 1.92 ลานตัน
ตามประมาณการกําลังการผลิต 5.25 ลานตัน
5 - 25 ป
วิธีเสนตรง
5 - 10 ป
วิธีเสนตรง
5, 10 ป
วิธีเสนตรง

อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่ตางกันดังกลาวไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยที่เชาจะเปนวิธีการเดียวกันกับการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
(ฏ) คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
คาความนิยม
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยม ไดอธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุน
จากการดอยคาสะสม สําหรับเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมรวมอยูในมูลคาตามบัญชี
ของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพยใดๆ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

รายจายในการวิจัยและพัฒนา
รายจายในขั้นตอนการวิจัย ไดแก การสํารวจตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจใหมทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค
รับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวของกับแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภัณ ฑและกระบวนการใหมหรือปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม
รายจายที่เกิดจากการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยไดก็ตอเมื่อสามารถวัดมูลคาของรายการตนทุนการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการนั้นมีความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการคา ซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และกลุมบริษัท
มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนํามาใชเพื่อทําใหการพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ และนําสินทรัพยมาใชประโยชนหรือ
นํา มาขายได รายจา ยในการพัฒ นารับ รูเปน สิน ทรัพ ยร วมถึง ตน ทุน สํา หรับ วัต ถุดิบ ตน ทุน แรงงาน ตน ทุน ที ่เกี ่ย วขอ ง
โดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนตามประสงค และตนทุนการกูยืมสามารถนํามารวมเปน
สวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รายจายในการพัฒนาอื่นรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจายในการพัฒนาซึ่งรับรูเปนสินทรัพยวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชประโยชนทราบไดแนนอนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนาย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
รายจายภายหลังการรับรูรายการ
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเปนสินทรัพยที่
สามารถระบุไดที่เกี่ยวของนั้น รายจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นภายในรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไมรวมคาความนิยม โดยเริ่ม
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังนี้

คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและอื่นๆ
คาลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี
สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคา

3 - 10 ป
15 ป
5 ป

วิธีคิดคาตัดจําหนาย
วิธีเสนตรง
วิธีเสนตรง
ตามขอตกลงของสัญญา

กลุมบริษัทไมไดคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการพัฒนา
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
(ฐ)

การดอยคา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของกลุมบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม
และสิน ทรัพ ยไ มมีตัว ตนอื่น ที่มีอ ายุก ารใหป ระโยชนไ มท ราบแนน อน หรือ ยังไมพ รอ มใหป ระโยชนจ ะถูก ประมาณทุก ป
ในชวงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้ใหรับรูในสวนของผูถือหุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยประมาณจากกระแสเงินสด
ที่จะไดรับในอนาคตคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาด
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น
จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใช
สินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ
เพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนายสะสม
เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน
(ฑ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น แสดงดวยราคาทุน
(ฒ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันที่จะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรูเมื่อกลุมบริษัท
ไดรับชําระหรือมี สิท ธิที่ ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไมไดจากลูกคากอนที่กลุมบริษัท รับรูรายได ที่
เกี่ยวของ
(ณ) ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพั นในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถู กรับรูเปน คาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุ นในรอบระยะเวลาที่
พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ
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โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผู กพั นสุ ท ธิของกลุม บริษั ท จากโครงการผลประโยชน ที่ กําหนดไวถูก คํานวณแยกต างหากเป นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการ
คิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนั้นใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่ไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุมบริษัทกําหนดดอกเบี้ยจายของหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไว
สุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สิน
ผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจายชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่เกี่ยวของกับ
การบริการในอดีต หรือผลกํ าไรหรือ ขาดทุน จากการลดขนาดโครงการต องรับ รูในกําไรหรือขาดทุ นทั นที กลุม บริษั ทรับ รู
ผลกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของ
พนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะ
รับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดขึ้นกอน เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถยกเลิกขอเสนอ
การใหผลประโยชน ดังกลาวไดอีกตอไป หรือเมื่อกลุมบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง หากระยะเวลาการจาย
ผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนดังกลาวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
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ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชําระ หาก
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานให
ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล
(ด)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตที่สามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชน
เชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจาย
ในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน

(ต)

รายได
รายไดรับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับ
ซึ่งไมรวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดตามปริมาณ
การขายสินคาและใหบริการ
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการสงมอบสินคาใหกับลูกคา สําหรับ
สัญญาที่ใหสิทธิลูกคาในการคืนสินคา รายไดจะรับรูในจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับ
รายการอยางมีนัยสําคัญของรายไดที่รับรูสะสม ดังนั้น รายไดที่รับรูจะปรับปรุงดวยประมาณการรับคืนสินคาซึ่งประมาณการจาก
ขอมูลในอดีต
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลวตามขั้นความสําเร็จของรายการ
สําหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินคาและบริการเขาดวยกัน กลุมบริษัทบันทึกสินคาและบริการแยกจากกัน หากสินคาและ
บริการดังกลาวแตกตางกัน (เชน หากสามารถแยกสินคาหรือบริการดังกลาวออกจากกันไดและลูกคาไดรับประโยชนจากสินคา
หรือบริการนั้น) หรือมีการใหบริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกตางกัน สิ่งตอบแทนที่ไดรับจะถูกปนสวนตาม
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สัดสวนของราคาขายที่เปนเอกเทศของสินคาและบริการนั้นๆ ซึ่งไดระบุไวในรายงานอัตราคาสินคาหรือบริการที่กลุมบริษัทขาย
สินคาและบริการเปนเอกเทศแยกตางหาก
สิทธิที่มอบใหกับลูกคาในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการเพิ่ม
สิ่งตอบแทนที่ไดรับจะปนสวนตามสัดสวนของราคาขายที่เปนเอกเทศของสินคาและคะแนน จํานวนเงินที่ปนสวนใหกับคะแนน
จะรับรูเปนหนี้สินที่เกิดจากสัญญา และรับรูรายไดเมื่อลูกคาใชสิทธิแลกคะแนนหรือเมื่อมีความนาจะเปนนอยมากที่ลูกคาจะใช
สิทธิแลกคะแนนดังกลาวหรือสิทธิในการเลือกหมดอายุ ทั้งนี้ ราคาขายที่เปนเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอางอิงกับ
สวนลดที่ใหแกลูกคาและความนาจะเปนที่ลูกคาจะใชสิทธิแลกคะแนน และจะไดรับการทบทวนการประมาณการดังกลาว ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุมบริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผล
รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิ
รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการใหสิทธิ
(ถ)

คาใชจาย
สัญญาเชาดําเนินงาน
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตาม
สัญญาเชาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับการ
ยืนยันการปรับคาเชา
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การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปนสวนประกอบ
หรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับการใชสิน ทรัพ ยที ่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนั้นจะนําไปสูสิท ธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุม บริษัท มีสิทธิในการควบคุมการใช
สินทรัพย
ณ วั น ที่ เริ่ ม ต น ข อ ตกลง หรื อ มี ก ารประเมิ น ข อ ตกลงใหม กลุ ม บริ ษั ท แยกค าตอบแทนสํ าหรับ สั ญ ญาเช า และส วนที่ เป น
องค ประกอบอื่ นโดยใชมู ลคายุติ ธรรมเป น เกณฑ ในการแยก หากกลุ มบริษัท สรุป วาเป นสั ญ ญาเชาการเงิน แตไม สามารถ
แบ งแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ให รับ รูสิน ทรัพยและหนี้ สินในจํานวนที่ เท ากับ มูลคายุติธรรมของสิน ทรัพยที่ มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จาย และตนทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู
โดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายสวนที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไป และเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเปนหนี้สิน
ต น ทุ น การกู ยื ม ที่ ไ ม ไ ด เกี่ ย วกั บ การได ม า การก อ สร า งหรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย ที่ เข า เงื่ อ นไข รั บ รู ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น
โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
กลุมบริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจํานวนหนึ่งที่เขาหลักเกณฑสําหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน พนักงานที่
เห็นชอบกับขอเสนอจะไดรับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จํานวนปที่ทํางาน หรือจํานวนเดือนคงเหลือ
กอนการเกษียณตามปกติ กลุมบริษัทบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
(ท) ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี ภาษีเงินไดของงวด
ปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตอง
เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
และจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษี เงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้
การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมี
ผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญ ชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะ
ไม กลับรายการในอนาคตอันใกล ภาษี เงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่ คาดวาจะใชกับ ผลแตกตางชั่วคราว
เมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่
กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ
ทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินได
คางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ ในอดีต การประเมิน นี้อ ยูบนพื้น ฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัท เปลี่ย นการตัด สิน ใจโดยขึ้น อยูกับ
ความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวด
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจาย
ชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการกลับรายการ ผล
แตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ ดังนั้น กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่พิจารณา
จากแผนธุรกิจ ของแตละบริษัท ยอยในกลุ มบริษัท แลวอาจมี จํานวนไม เพีย งพอที่ จะบัน ทึ กสิน ทรัพ ยภ าษี เงิน ไดทั้ งจํานวน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชน
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
(ธ)

เครื่องมือทางการเงินที่เปนอนุพันธ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้
การคา ลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินใหกูยืม เงินลงทุน และเงินกูยืม
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจกับตางประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน กลุม
บริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินที่ทําประกันความเสี่ยงไว

(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจาก
สวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล
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4

การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
ป 2562
(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้
(1) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทยอย ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซื้อหุนรอยละ 55.004 ใน PT Fajar Surya Wisesa
Tbk. (“Fajar”) ซึ่งเปนผูนําดานธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย โดย
การเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 9.6 ลานลานรูเปยห หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 20,817 ลานบาท
การไดมาซึ่งอํานาจควบคุมใน Fajar จะชวยขยายการเติบโตของกลุมบริษัทในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาด
อินโดนีเซียซึ่งมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิ้งอยางมากในอนาคต
(2) บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซื้อหุนรอยละ 80 ในบริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย)
จํากัด (“Visy Thailand”) ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําในเอเชียซึ่งผลิตบรรจุภัณฑอาหารขึ้นรูปถนอมอาหารที่สามารถรีไซเคิลได
ใหแกแบรนดผูผลิตอาหารชั้นนําระดับโลกที่ตองการบรรจุภัณฑคุณภาพสูง Visy Thailand ใชระบบการผลิตอัตโนมัติ
ความเร็วสูงมาตรฐานสากล ซึ่งมีเทคโนโลยีเฉพาะที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑที่ชวยยืดอายุอาหารและผลไมใหยาวนาน และ
เปนระบบการผลิตที่มีกระบวนการจัดการของเสียจากการผลิตอยางครบวงจร โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตาม
สัญญา 4,305 ลานบาท
การไดมาซึ่งอํานาจควบคุมใน Visy Thailand เปนการเสริมสรางศักยภาพและการเติบโตอยางตอเนื่องของกลุมบริษัท
ในฐานะผูใหบริการบรรจุภัณฑแบบครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรจุภัณฑสําหรับอาหารและผลไมทองถิ่นของเอเชีย
ซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก
การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกรายการ
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาเปนมูลคายุติธรรมเรียบรอย
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเนื่องในระหวางชวงเวลาที่วัดมูลคา ซึ่งหากมีขอมูลใหมที่ไดรับเพิ่มเติมภายในหนึ่งป
นับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจและรับทราบขอเท็จจริงที่สะทอนเหตุการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
การซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังนี้
หมายเหตุ
Fajar
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ระบุได
หัก สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยสุทธิจากการไดมา
คาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่โอนใหทั้งหมด
เงินสดที่ไดมา
กระแสเงินสดจาย - สุทธิ
หัก เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะ
กระแสเงินสดจาย - สุทธิ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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14
15
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15

13

295
3,932
2,594
22,550
3
38
745
(9,421)
(3,167)
(2,523)
(586)
14,460
(6,506)
7,954
12,863
20,817

มูลคายุติธรรม
Visy
Thailand
(ลานบาท)
23
263
235
44
1,406
528
19
(75)
(154)
(163)
(10)
2,116
(423)
1,693
2,612
4,305

รวม
318
4,195
2,829
44
23,956
531
38
764
(9,496)
(3,321)
(2,686)
(596)
16,576
(6,929)
9,647
15,475
25,122
(318)
24,804
(922)
23,882

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่ อการลงทุ น จํานวน 922 ลานบาท ไดแสดงสุทธิกับเงินลงทุนคางจาย และจะถูกจาย
เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กําหนดไวภายในเดือนมีนาคม 2563
กลุมบริษัทไดนําสินทรัพย หนี้สิน และผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 นับตั้งแตวันที่ซื้อธุรกิจ โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจากการขาย 9,044 ลานบาท และกําไรสําหรับงวด 637
ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจดังกลาว
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 กลุมบริษัทจะมีรายไดจากการขายเปนจํานวนเงินรวม 99,831 ลานบาท และมีกําไรสําหรับงวด
เปนจํานวนเงินรวม 6,275 ลานบาท
กลุมบริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจดังกลาวรวม 43 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม
(ข) การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
•

•

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2562 กลุ มบริ ษั ทได ปรั บโครงสรางการลงทุ นในธุ รกิ จบรรจุ ภั ณ ฑ แบบคงรูป โดยมี Toppan
Printing Company Limited ผู ผลิ ตบรรจุ ภั ณ ฑ ในประเทศญี่ ปุ นร วมลงทุ นในบริ ษั ทเอสซี จี พี -ที พลาสติ กส จํ ากั ด
(“SCGP-T”) ซึ่งเปนบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจบรรจุภัณฑแบบคงรูป คิดเปนมูลคา 194 ลานบาท สงผลใหกลุมบริษัทมีสัดสวน
การลงทุนใน SCGP-T ลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 51 กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นเปน
จํานวน 200 ลานบาท โดย SCGP-T ยังคงเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ใน ระ ห ว างป 2562 ก ลุ ม บ ริ ษั ท ได ซื้ อ หุ น ส ามั ญ เพิ่ ม ใน PT Indocorr Packaging Cikarang (“Indocorr”)
จากรอยละ 80 เปนรอยละ 100 และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (“Fajar”) จากรอยละ 55.004 เปนรอยละ 55.235

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัท ดังนี้

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ไดมา
หัก สิ่งตอบแทนที่โอนใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนไดเสียของกลุมบริษัทที่ลดลงจากการเพิ่มสัดสวนในบริษัทยอย

(ลานบาท)
113
(192)
(79)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ป 2561
(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้
Interpress Printers Sendirian Berhad ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซื้อหุนรอยละ 68 ใน Interpress Printers Sendirian Berhad
(“IPSB”) ซึ่งเปนผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษสําหรับอาหารชั้นนําที่ไดรับการยอมรับจากธุรกิจรานอาหารบริการดวนชั้นนําทั่วโลก
ในประเทศมาเลเซีย โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 63 ลานริงกิต หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 511 ลานบาท
การไดมาซึ่งอํานาจควบคุมใน IPSB แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของกลุมบริษัทในการเปนผูจําหนายบรรจุภัณฑแบบครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียนและจะชวยเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความตองการบริโภคอาหารบริการดวนในภูมิภาคที่กําลังเติบโต
อยางรวดเร็วตามไลฟสไตลและความพึงพอใจของผูบริโภค
การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกรายการ
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาเปนมูลคายุติธรรมเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเนื่องในระหวางชวงเวลาที่วัดมูลคา ซึ่งหากมีขอมูลใหมที่ไดรับเพิ่มเติมภายในหนึ่งป
นับ จากวัน ที่มีการซื้อธุรกิจ และรับ ทราบขอเท็จจริงที่ส ะทอนเหตุก ารณแ วดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ ธุรกิจ การบัน ทึกบัญ ชี
เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ระบุได
หัก สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยสุทธิจากการไดมา
คาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่โอนใหทั้งหมด
เงินสดที่ไดมา
กระแสเงินสดจาย - สุทธิ
หัก เงินลงทุนคางจาย
กระแสเงินสดจาย - สุทธิในป 2561

มูลคายุติธรรม
IPSB
(ลานบาท)
2
161
57
347
(244)
(28)
(13)
282
(89)
193
318
511
(2)
509
(88)
421

กลุมบริษัทตกลงที่จะจายใหกับผูถือหุนเดิมที่ขายหุนใหแกกลุมบริษัท จํานวน 88 ลานบาท ทั้งนี้จํานวนที่คงเหลือ 39 ลานบาท
จะถูกจายเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กําหนดไวภายในเดือนพฤษภาคม 2564
กลุมบริษัทไดนําสินทรัพย หนี้สิน และผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธัน วาคม 2561 นับ ตั้ง แตวัน ที่ซื้อ ธุร กิจ โดยบริษัท ยอ ยดังกลา วมีรายไดจ ากการขายรวม 502 ลานบาท และขาดทุน
สํา หรั บ งวด 4 ล า นบาท ซึ่ ง รวมเป น ส ว นหนึ่ ง ของผลการดํา เนิ น งานของกลุ ม บริ ษั ท ฝ า ยบริ ห ารคาดว า หากกลุ ม บริ ษั ท
ไดมีก ารซื้อ ธุร กิจ ดัง กลา วตั้ง แตวัน ที่ 1 มกราคม 2561 กลุม บริษัท จะมีร ายไดจ ากการขายเปน จํา นวนเงิน รวม 87,304
ลานบาท และมีกําไรสําหรับงวด เปนจํานวนเงินรวม 6,069 ลานบาท
กลุมบริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจดังกลาวรวม 9 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

(ข) การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดซื้อหุนในบริษัทไดนา แพคส จํากัด และบริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด เพิ่มเติมจากรอยละ 75
เปน รอยละ 100 PT Primacorr Mandiri เพิ่มเติมจากรอยละ 90 เปนรอยละ 97 PT Indoris Printingdo เพิ่มเติมจากรอยละ 90 เปน
รอยละ 99.95 และบริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมจากรอยละ 94.54 เปนรอยละ 98.20
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัท ดังนี้
(ลานบาท)
401
(639)
(238)

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ไดมา
หัก สิ่งตอบแทนที่โอนใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนไดเสียของกลุมบริษัทที่ลดลงจากการเพิ่มสัดสวนในบริษัทยอย
5

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
ความสัมพันธที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
ชือ่ กิจการ

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด”)
SCG International Vietnam Co., Ltd.
(เดิมชื่อ “SCG Trading Vietnam Co., Ltd.”)
PT SCG International Indonesia
(เดิมชื่อ “PT SCG Trading Indonesia”)
บริษัทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)

ประเทศที่
จัดตั้ง /
สัญชาติ
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ

เปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

เวียดนาม

เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

อินโดนีเซีย

เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ชื่อกิจการ

ประเทศที่
จัดตั้ง /
สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
เวียดนาม
ไทย
ไทย
ไทย
ฟลิปปนส
ไทย
ไทย
ไทย
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทโสสุโก เซรามิค จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด
Prime Group Joint Stock Company
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
SCG Marketing Philippines, Inc.
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด
PT SCG Indonesia
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
(เดิมชื่อ “SCG Trading Philippines Inc.”)
บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด
ไทย
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
ไทย
SCG International USA Inc.
สหรัฐอเมริกา
(เดิมชื่อ “SCG Trading USA Inc.”)
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด
ไทย
SCG Vietnam Co., Ltd.
เวียดนาม
บริษัทนวอินเตอรเทค จํากัด
ไทย
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
ไทย
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
ไทย
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด
ไทย
P&S Holdings Corporation
ฟลิปปนส
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
ไทย
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
ไทย
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
ไทย
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ

เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทรวมของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทรวมของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทรวมของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทรวมของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ชื่อกิจการ

บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทไอทีวัน จํากัด
Nippon Paper Industries Co., Ltd.

ประเทศที่
จัดตั้ง /
สัญชาติ
ไทย
ไทย
ญี่ปุน

Rengo Co., Ltd.
บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)

ญี่ปุน
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ

เปนบริษัทรวมของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทรวมของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
มีกรรมการสําคัญรวมกันกับบริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด
เพเพอร จํากัด (มหาชน)
มีกรรมการสําคัญรวมกันกับบริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
มีกรรมการสําคัญรวมกันกับบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)) ไดทําการขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 19,567,240 หุน
(คิดเปนรอยละ 17.79 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของกิจการ) ใหแก นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ
รายไดจากการขายสินคา
ซื้อ
คาอนุญาตใหใชสิทธิ
คาใชจาย
รายไดเงินปนผล
ดอกเบี้ยจาย

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
รอยละของรายไดจากยอดขาย
ราคาตลาดและอัตราตามสัญญา
ตามจํานวนที่ประกาศจาย
อัตราตามสัญญา

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทใหญ
รายไดจากการขายสินคา
คาอนุญาตใหใชสิทธิ
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจาย

16,538
271,616
1,255,622
882,335

15,505
299,044
777,839
922,360

บริษัทรวม
รายไดจากการขายสินคา
รายไดเงินปนผล
ซื้อ

669,084
11,832
294,741

979,015
15,872
356,275

บริษัทอื่น
รายไดจากการขายสินคา
ซื้อ
คาใชจาย
รายไดเงินปนผล

3,508,031
7,264,188
2,893,051
-

3,499,653
7,368,578
2,804,819
10,762
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
ลูกหนี้การคา
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทรวม
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด
บริษัทอื่น
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
SCG International Vietnam Co., Ltd.
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
PT SCG International Indonesia
บริษัทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทโสสุโก เซรามิค จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
Prime Group Joint Stock Company
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
อื่นๆ
รวม

1,712

1,849

30,572
15,042
867

39,313
40,323
1,801

82,065
73,252
41,786
31,126
17,567
10,681
10,434
8,973
8,550
5,354
4,967
4,374
4,204
3,633
509
21
23,448
379,137

85,077
22,975
97,469
49,795
1,520
15,753
23,186
6,222
5,192
5,104
13,269
5,876
4,173
5,268
10,205
24,389
25,894
484,653

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทรวม
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
P&S Holdings Corporation
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทอื่น
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
SCG Marketing Philippines, Inc.
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด
PT SCG International Indonesia
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
อื่นๆ
รวม

59,658

51,618

40,662
11,305
419
129

28,672
1,608
4
128

2,341
2,275
1,638
1,469
1,188
682
401
257
6,803
129,227

4,047
768
1,339
1,205
521
1,565
2,433
1,373
4,230
9,112
108,623

2562

2561

เงินใหกูยืมระยะสั้น
(พันบาท)
บริษัทอื่น
PT SCG Indonesia
SCG Marketing Philippines, Inc.
รวม

4,601
4,601

3,502
123,650
127,152
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เงินใหกูยืมระยะยาว
2562
บริษัทอื่น
Mariwasa-Siam Ceramic, Inc.

2561
(พันบาท)

-

92,738

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
2562

2561
(พันบาท)

ระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

127,152
17,539
(140,090)
4,601

811
128,867
(2,526)
127,152

ระยะยาว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

92,738
(92,738)
-

98,333
(5,595)
92,738

เงินจายลวงหนาคาสิทธิการใชซอฟตแวร ลูกหนี้ระยะยาวและเงินมัดจําแสดงภายใตลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทรวม
P&S Holdings Corporation

รวม

256,585

291,041

111,428
368,013

115,860
406,901

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

100

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เจาหนี้การคา
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทรวม
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทอื่น
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
SCG International Vietnam Co., Ltd.
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด
Rengo Co., Ltd
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
PT SCG International Indonesia
SCG International USA Inc.
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด
อื่นๆ
รวม

17,382
6,256

17,111
6,587

386,822
237,412
180,987
49,499
25,150
22,575
18,626
18,022
12,543
9,120
8,211
5,829
22,433
1,020,867

596,313
230,901
143,002
53,049
32,334
74,560
25,222
24,735
69
74,178
8,802
22,467
26,994
1,336,324
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทรวม
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
P&S Holdings Corporation
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทอื่น
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด
SCG Vietnam Co., Ltd.
บริษัทนวอินเตอรเทค จํากัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด
อื่นๆ
รวม

127,888

205,254

4,340
1,064
67

1,805
1,058
3,299

38,998
15,020
7,590
3,312
2,517
2,149
2,140
6,878
211,963

40,499
1,380
120
148
88
3,473
257,124

2562

2561

เงินกูยืมระยะสั้น
(พันบาท)
บริษัทใหญ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
PT SCG Indonesia
รวม

33,756,240

23,309,752

70,956
33,827,196

105,948
23,415,700

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

(พันบาท)
15,496,563
23,415,700
36,476,305
27,174,575
(26,064,809)
(19,255,438)
33,827,196
23,415,700

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสําคัญ
2561

2562
(พันบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

94,414
18,354
112,768

121,160
10,584
131,744

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบ ริหารสําคัญ ประกอบดวย คาตอบแทนที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัท เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารของกลุมบริษัท ซึ่งไดแก เงินเดือน
โบนั ส เงิน ตอบแทนพิ เศษและอื่ นๆ รวมทั้ ง เงิน สมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชีพ ที่ กลุม บริษั ทจ ายสมทบให ผูบ ริหารในฐานะ
พนักงานของกลุมบริษัท
6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคลองสูง
รวม

2561

(พันบาท)
133,004
61,574
1,660,516
529,971
1,128,059
745,684
1,543,696
686,690
4,393,845
2,095,349
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

7

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
รวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน

5

379,137
13,406,949
(156,835)
13,250,114
13,629,251

484,653
12,203,668
(152,948)
12,050,720
12,535,373

5

129,227
1,439,542
1,568,769
15,198,020

108,623
1,060,107
1,168,730
13,704,103

32,264
(3,772)

42,556
(3,269)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

2562

2561
(พันบาท)

ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวม
กิจการอื่น
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวม
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท คือ 30 - 90 วัน

363,840

460,006

15,287
10
379,137

24,647
484,653

11,774,041

11,186,863

1,444,297
37,913
6,275
144,423
13,406,949
(156,835)
13,250,114
13,629,251

823,613
38,279
6,229
148,684
12,203,668
(152,948)
12,050,720
12,535,373
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

8

สินคาคงเหลือ
2562

9

2561

สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สุทธิ

(พันบาท)
3,975,384
4,128,493
966,692
749,897
4,031,065
3,834,292
3,605,673
2,940,161
977,173
1,759,412
13,709,096
13,259,146
(432,960)
(364,890)
13,276,136
12,894,256

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย
การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
การกลับรายการปรับลดมูลคา

71,543,307
178,733
(71,872)

69,089,513
48,532
(64,795)

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไป

(369,904)
35,238,582

114,345
30,161,119

เงินลงทุนในบริษัทรวม
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียมีดังนี้
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน - วิธีสวนไดเสีย
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - วิธีสวนไดเสีย
รายไดเงินปนผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

(พันบาท)
760,734
729,740
52,728
(14,603)
118
(519)
(11,832)
(15,872)
770,754
729,740

บริษัทรวม
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสหกรีนฟอเรสท จํากัด
P&S Holdings Corporation
รวม

49
31.31
17.40
40

49
31.31
17.40
40

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง/ออม
2562
2561
(รอยละ)
500,000
1,100,000
190,000
262,588
2,052,588

500,000
1,100,000
190,000
262,588
2,052,588

ทุนชําระแลว
2562
2561

245,000
495,000
47,500
105,121
892,621

วิธีราคาทุน
2562
2561
(พันบาท)
245,000
495,000
47,500
105,121
892,621

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระหวางปสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

430,231
268,307
72,216
770,754

426,446
239,402
63,892
729,740

วิธีสวนไดเสีย
2562
2561

9,457
2,375
11,832

11,122
4,750
15,872

รายไดเงินปนผล
2562
2561

106
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บริษัทรวมที่ไมมีสาระสําคัญ
ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลทางการเงินของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมที่ไมมีสาระสําคัญ จากจํานวนเงินที่รายงานใน
งบการเงินรวมของกลุมบริษัท
2562
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในบริษัทรวมที่ไมมีสาระสําคัญ
สวนแบงของกลุมบริษัทใน
- กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
10

(พันบาท)
770,754
52,728
118
52,846

2561
729,740
(14,603)
(519)
(15,122)

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
กอนการตัดรายการระหวางกัน
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด
เพเพอร จํากัด (มหาชน)

บริษัทกลุมสยาม
บรรจุภัณฑ จํากัด

PT Fajar Surya
Wisesa Tbk.*

(พันบาท)
สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม

30.42%
6,854,079
19,153,282
(3,548,932)
(1,093,064)

30.00%
4,675,657
11,289,766
(5,661,055)
(630,549)

44.76%
6,007,852
14,703,278
(8,153,703)
(5,014,272)

21,365,365

9,673,819

7,543,155

6,499,344

2,902,146

3,376,316

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด
เพเพอร จํากัด (มหาชน)

บริษัทกลุมสยาม
บรรจุภัณฑ จํากัด

PT Fajar Surya
Wisesa Tbk.*

(พันบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

6,992,032
(249,762)
(14,197)

16,864,353
548,191
(47,807)

8,570,868
553,552
(12,589)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(263,959)

500,384

540,963

(173,784)
(75,978)

383,734
164,457

305,324
248,228

(9,878)
(4,319)

(33,465)
(14,342)

(6,936)
(5,653)

(263,959)

500,384

540,963

445,662
439,060
(795,387)

1,494,862
(1,213,413)
(292,976)

(2,955,508)
(903,683)
3,786,729

89,335

(11,527)

(72,462)

66,630

41,520

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กําไรสําหรับป
- สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
- สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
- สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
- สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินปนผลที่จายใหกับสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม

*งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนระหวางเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บริษัทฟนิคซ พัลพ
แอนด เพเพอร จํากัด
(มหาชน)

บริษัทกลุมสยาม
บรรจุภัณฑ จํากัด

(พันบาท)
สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กําไรสําหรับป
- สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
- สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
- สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
- สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินปนผลที่จายใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

30.42%
7,324,709
19,600,435
(4,017,396)
(1,059,278)
21,848,470
6,646,305

30.00%
4,565,757
10,754,705
(5,603,232)
(405,395)
9,311,835
2,793,551

8,031,725
614,454
(47,858)
566,596

16,374,743
918,575
(58,634)
859,941

427,537
186,917

643,003
275,572

(33,300)
(14,558)
566,596

(41,044)
(17,590)
859,941

1,071,094
191,364
(1,191,954)
70,504

898,191
(1,020,446)
126,355
4,100

55,392

124,560

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

110

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

11

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
โอนไปสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4
12

12

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
(พันบาท)
129,670
64,411
32,352
(12,753)
213,680
43,681
(38,305)
219,056

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

23,389
4,716
28,105
3,551
31,656

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

185,575
187,400

กลุมบริษัทไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่ อการลงทุ น โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ ของ
สินทรัพยที่ใชงานอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคายุติธรรมจํานวน 506 ลานบาท (2561: 480 ลานบาท)
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 3 จากเกณฑขอมูลที่
นํามาใช ซึ่งใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม

12

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
โอนไปสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี
โอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
โอนไปสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

4,129,832
164,279
(2,044)
(32,352)
89,160
(35,315)
4,313,560
3,520,309
31,234
(1,821)
38,305
64,035
(40,439)
7,925,183

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน
เครื่องจักร
และอุปกรณ

17,127,820 109,187,582
16,311
501,573
246,060
1,969,391
(15,863)
(1,662,926)
(224,840)
(2,866)
624,173
4,663,673
(58,468)
(360,440)
17,715,193 114,295,987
1,773,589
24,566,269
269,797
2,062,393
(23,238)
(847,070)
(6,395)
497,277
2,996,050
(155,720)
(981,281)
20,076,898 142,085,953

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,770,322
12,588
65,749
(105,396)
(3,904)
61,578
(6,351)
1,794,586
158,872
70,626
(20,370)
50,396
(6,097)
2,048,013

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สํานักงาน
445,930
2,508
417
(29,233)
11,983
(1,211)
430,394
181,017
11,435
(33,219)
3,989
(4,820)
588,796

ยานพาหนะ
(พันบาท)
6,206,727
4,234,194
(3,056)
(5,481,951)
(546)
4,955,368
1,494,695
4,745,672
(4,922)
(3,369,468)
(62,617)
7,758,728

งานระหวาง
กอสราง

11,213
7,665
4,509
23,387
281
18,016
41,684

พืชเพื่อการให
ผลิตผล

138,879,426
532,980
6,687,755
(1,818,518)
(32,352)
(231,610)
(26,875)
(462,331)
143,528,475
31,694,751
7,191,438
(930,640)
38,305
(6,395)
260,295
(1,250,974)
180,525,255

รวม
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คาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการดอยคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,081,603
102,891
(193)
(2,980)
1,181,321
99,122
(121)
(13,228)
(2,025)
1,265,069

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

9,002,688
13,913
527,834
9,688
(13,988)
(145,764)
(32,789)
9,361,582
670,534
620,844
(21,229)
36,575
(59,783)
10,608,523

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

69,956,357
161,034
4,487,521
14,438
(1,504,690)
(2,718)
(251,185)
72,860,757
6,836,129
4,958,239
34,033
(782,226)
(5,670)
267,745
(509,758)
83,659,249

เครื่องจักร
และอุปกรณ

1,388,192
11,133
141,438
(103,272)
(3,569)
(11,080)
1,422,842
94,471
147,325
(19,766)
7,038
(4,492)
1,647,418

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สํานักงาน

301,617
485
41,355
(28,838)
(814)
313,805
137,628
48,211
(29,593)
(797)
(3,720)
465,534

ยานพาหนะ
(พันบาท)
2,590
2,590

งานระหวาง
กอสราง

6,127
3,394
9,521
3,457
327
13,305

พืชเพื่อการให
ผลิตผล

81,736,584
186,565
5,304,433
24,126
(1,650,981)
(152,051)
(298,848)
85,149,828
7,738,762
5,877,198
36,623
(852,935)
(5,670)
297,660
(579,778)
97,661,688

รวม

112
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

3,132,239
6,660,114

8,353,611
9,468,375

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

41,435,230*
58,426,704*

เครื่องจักร
และอุปกรณ

371,744
400,595

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สํานักงาน

116,589
123,262

ยานพาหนะ
(พันบาท)
4,955,368
7,756,138

งานระหวาง
กอสราง

58,378,647
82,863,567

รวม

ในการทดสอบการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณที่มีขอบงชี้การดอยคา กลุมบริษัทกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช ซึ่งใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวา
จะไดรับ ทั้งนี้กระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสําหรับหาปขางหนาและอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจากประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร
EBITDA และใชอัตราคิดลดจากตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกลุมบริษัท

ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายสินทรัพยของบริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรซึ่งไดยุติการดําเนินงานทั้งหมดแลวตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 กลุมบริษัทรับรูกําไรจากการ
ขายสินทรัพยจํานวน 260 ลานบาท ซึ่งรวมบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในป 2562 กลุมบริษัทไดบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานระหวางกอสราง จํานวน 81 ลานบาท (2561: 25 ลานบาท) โดยมี
อัตราดอกเบี้ยที่รับรูรอยละ 1.95 ถึง 5.45 ตอป (2560: รอยละ 1.90 ถึง 5.65 ตอป)

13,866
28,379

พืชเพื่อการให
ผลิตผล

* รายการนี้รวมเครื่องจักรซึ่งไดมาโดยสัญญาเชาทางการเงินซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวนเงิน 1,644 ลานบาท (2561: 50 ลานบาท)

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

114

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

13

คาความนิยม
หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562
(พันบาท)
2,289,836
15,475,019
(152,589)
17,612,266

4

2561
1,994,878
318,504
(23,546)
2,289,836

ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม กลุมบริษัทกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช ซึ่งใชวิธีการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ ทั้งนี้กระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสําหรับหาปขางหนาและอัตราการเติบโต
หลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจากประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA และใชอัตราคิดลด
จากตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกลุมบริษัท
14

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

คาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

936,393
77,220
(4,371)
26,875
(331)
1,035,786
67,948
75,313
(9,610)
10,108
(2,928)
1,176,617

สัญญาที่ทํากับ
ลูกคาและ
ความสัมพันธกับ
คาลิขสิทธิ์
ทางเทคโนโลยี
ลูกคา
(พันบาท)
374,341
374,341

153,597
153,597

รวม

936,393
77,220
(4,371)
26,875
(331)
1,035,786
595,886
75,313
(9,610)
10,108
(2,928)
1,704,555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

คาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร

15

สัญญาที่ทํากับ
ลูกคาและ
ความสัมพันธกับ
คาลิขสิทธิ์
ทางเทคโนโลยี
ลูกคา
(พันบาท)

รวม

คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
คาตัดจําหนายสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

659,983
72,544
(4,295)
(162)
728,070
64,403
77,624
(9,598)
(2,376)
858,123

24,081
24,081

8,319
8,319

659,983
72,544
(4,295)
(162)
728,070
64,403
110,024
(9,598)
(2,376)
890,523

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

307,716
318,494

350,260

145,278

307,716
814,032

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
นําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงาน
จัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

(พันบาท)
744,955
(2,873,568)
(2,128,613)

2561
378,649
(216,694)
161,955

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้
บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)
ณ วันที่ 1 ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน
เพิ่มขึ้น
มกราคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
จากการ
2561
(หมายเหตุ 27)
ซื้อธุรกิจ
(พันบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
83,863
(56,067)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ลูกหนี้การคา
28,748
(8,144)
สินคาคงเหลือ
54,453
34,927
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
39,137
(12,310)
ประมาณการหนี้สินสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
309,125
18,824
65,805
อื่นๆ
859
(5)
รวม
516,185 (22,775)
65,805
-

ผลตาง
จากการ
แปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2561

(134)

27,796
20,604
89,380
26,693

(1,708)
(2)
(1,844)

392,046
852
557,371

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม

339,317
41,891
381,208

35,285
(34,339)
946

-

13,435
13,435

(173)
(173)

387,864
7,552
395,416

สุทธิ

134,977

(23,721)

65,805

(13,435)

(1,671)

161,955
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ณ วันที่ 1
มกราคม
2562

บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)
ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน
เพิ่มขึ้น
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
จากการ
(หมายเหตุ 27)
ซื้อธุรกิจ
(พันบาท)

ผลตาง
จากการ
แปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สินสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม

27,796
20,604
89,380
26,693

221,119
6,454
15,255
(4,686)

-

38,618
6,241
-

(335)
(1)
(43)
116

287,198
27,057
110,833
22,123

392,046
852
557,371

137,085
2,681
377,908

38,139
38,139

144,303
189,162

(2,237)
(71)
(2,571)

709,336
3,462
1,160,009

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
อื่นๆ
รวม

387,864
7,552
395,416

55,489
(32)
(741)
54,716

-

2,727,285
106,011
3,599
2,836,895

1,603
(3)
(5)
1,595

3,172,241
105,976
10,405
3,288,622

สุทธิ

161,955

323,192

38,139

(2,647,733)

(4,166)

(2,128,613)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ผลแตกต างชั่ วคราวที่ ใช หั ก ภาษี แ ละผลขาดทุ น ทางภาษี ที่ ยั งไม ได ใช ซึ่ งกลุ ม บริ ษั ท ไม ได รั บ รู เป น สิ น ทรั พ ย (หนี้ สิ น )
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
2562

2561
(พันบาท)

ผลแตกตางชั่วคราว
- ลูกหนี้การคา
- สินคาคงเหลือ
- ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
- อื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
รวม

46,848
622
92,159
3,328
67,957
449,646
660,560

57,417
5,522
96,368
22,624
29,058
140,677
351,666

ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่ยังไมสิ้นสุดการใหประโยชนตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินไดงวดปจจุบัน รวมทั้งขาดทุนทางภาษี
จะสิ้นสุดการใหประโยชนภายในป 2567 กลุมบริษัทยังไมไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทไมไดบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่เกิด
จากการลงทุนในบริษัทยอย อันเนื่องมาจากกลุมบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวได
และมีความเปนไปไดแนนอนที่ผลแตกตางชั่วคราวจะไมไดกลับรายการภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
16

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและ
หมายเหตุ เงินกูยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการไดมาในบริษัทยอย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4

หนี้สินตาม
สัญญาเชา
การเงิน

27,728,164
10,451,382
2,923,100

เงินกูยืม
ระยะยาว
(พันบาท)
739,125
29,150
11,559,751
(65,136)
6,412,714
160,282

(143,941)
40,958,705

(209,530)
18,502,060

รวม
28,496,439
21,945,997
9,496,096

(1,158)
(354,629)
123,138 59,583,903
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

17 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
2562

2561
(พันบาท)

หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สวนที่ไมมีหลักประกัน
รวม
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนที่มีหลักประกัน
สวนที่ไมมีหลักประกัน
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่มีหลักประกัน
สวนที่ไมมีหลักประกัน

รวม

7,131,509
7,131,509

4,312,464
4,312,464

2,037,784
145,851
2,183,635
9,315,144

151,996
151,996
4,464,460

3,405,857
12,912,568
16,318,425

587,129
587,129

25,633,569

5,051,589

สกุลเงินของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
2562
บาทไทย
เหรียญสหรัฐ
รูเปยหอินโดนีเซีย
ดองเวียดนาม
ริงกิตมาเลเซีย
เปโซฟลิปปนส
รวม

2561

(พันบาท)
14,462,270
3,171,799
7,677,933
514,189
2,051,454
899,652
1,036,250
426,313
329,351
115,947
25,633,569
5,051,589

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เงิ น กู ยื ม ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ยกเว น หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า การเงิ น แยกแสดงตามระยะเวลาครบกํ า หนดการจ า ยชํ า ระ
ณ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
2562
ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดภายใน 1 ปแตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดหลังจาก 5 ป
รวม

2561

(พันบาท)
9,315,143
4,464,460
15,597,076
527,656
721,350
59,473
25,633,569
5,051,589

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ
1.28 ถึง 9.75 ตอป (31 ธันวาคม 2561: รอยละ 1.58 ถึง 5.70 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 2.40 ถึง 12.11
ตอป (31 ธันวาคม 2561: รอยละ 3.50 ถึง 6.97 ตอป)
เงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ยสวนที่มีหลักประกันที่ไดมาจากการซื้อกิจการในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดมี
การนําที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณไปเปนหลักประกันในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวดังกลาว มีมูลคาตามบัญชีรวม 9,633
ลานบาท ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใตสัญญาเงินกู อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสั ญ ญาเงิน กูค รบถ วน ป จ จุ บั น กลุ ม บริษั ท ได ล งนามในสั ญ ญาเงิน กู ยื ม ระยะยาวปลอดหลั ก ประกั น จากสถาบั น การเงิน
เพื่อทดแทนเงินกูยืมระยะยาวเดิม โดยลงนามในสัญญาเงินกูยืมระยาวจํานวน 180 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 700,000
ลานรูเปยห
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 15,125 ลานบาท
ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทไดเบิกถอนเงินกูยืมเพิ่มเติมตามสัญญาที่ไดลงนามไวรวมจํานวน 14,500 ลานบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

18

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น

5

1,020,867
6,436,244
7,457,111

1,336,324
5,484,711
6,821,035

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น

5

211,963
2,389,490
2,601,453
10,058,564

257,124
1,495,507
1,752,631
8,573,666

รวม
19

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
บริษัทยอยหลายแหงไดทําสัญญาเชาการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 3 - 5 ป หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
เงินตน

ดอกเบี้ย
(พันบาท)

ยอดจายชําระ

ป 2562
ครบกําหนดภายในหนึ่งป
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม

87,801
35,337
123,138

8,998
1,663
10,661

96,799
37,000
133,799

ป 2561
ครบกําหนดภายในหนึ่งป
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม

13,823
15,327
29,150

1,050
666
1,716

14,873
15,993
30,866

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

20

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
กลุมบริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนที่กําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญ ญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเสี่ยงของ
ชวงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561
(พันบาท)

ผลประโยชนหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบําเหน็จ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ผลประโยชนอื่นๆ
รวม
หัก สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ
สุทธิ

3,248,040
46,027
92,437
3,386,504
10,552
3,397,056
(21,699)
3,375,357

1,800,293
41,682
86,224
1,928,199
1,928,199
(22,561)
1,905,638

2562

2561

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูในกําไรขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
คาใชจายผลประโยชนจากการโอนยายพนักงาน
ตนทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

(พันบาท)
1,928,199
1,508,125
165,863
109,898
15,472
13,547
527,368
832,148

88,992
54,128
9,029
152,149
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

2562

2561
(พันบาท)

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

อื่นๆ
ผลประโยชนจาย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
อื่นๆ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

200,672
(11,926)
188,746

343,401
(12,054)
331,347

(139,803)
577,214
437,411
3,386,504

(71,668)
8,246
(63,422)
1,928,199

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน โดยมีผล
ใชบังคับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางที่ถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางาน
ติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน จากเดิมอัตราคาชดเชยสูงสุด
คือ 300 วัน ทั้งนี้กลุมบริษัทไดรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนคาใชจาย 527 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวม
และทําใหกําไรสุทธิลดลง 338 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ
2562

2561
(พันบาท)

สินทรัพยโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม
จํานวนที่จายสมทบ
ผลประโยชนจาย
ผลตอบแทนจากสินทรัพยโครงการ
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
สินทรัพยโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

22,561
7,315
(7,315)
(862)
21,699

26,184
4,786
(8,211)
1,261
174
(1,633)
22,561

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ผลขาดทุ น (กํ าไร) จากการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตรประกั นภั ยที่ รับรูในกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่ น ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2562

2561
(พันบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขอสมมติดานประชากรศาสตร
ขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

(1,348)
158,479
43,541
200,672

69,614
21,726
251,887
343,227

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2562
(รอยละ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด*
- ประเทศไทย
- ประเทศเวียดนาม
- ประเทศอินโดนีเซีย
- ประเทศฟลิปปนส
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน**
อัตรามรณะ***

2561

1.46 - 1.90
4.01
7.1 - 8.05
5.50
2.00 - 8.00
2.00 - 50.00
50.00, 100.00
ของ TMO2017

2.67 - 3.51
5.10
5.40 - 8.60
6.17
3.00 - 7.00
0.00 - 30.00
50.00, 100.00
ของ TMO2017

* อัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบําเหน็จ
** ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
*** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table 2017)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต ละข อสมมติ ท่ี เกี่ยวข องในการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตรป ระกัน ภั ย ที่อ าจเป น ไปได อย าง
สมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน
ของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2562
2561
(พันบาท)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.50
ลดลงรอยละ 0.50
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.00
ลดลงรอยละ 1.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.00
ลดลงรอยละ 10.00

(147,956)
161,670

(90,188)
98,360

322,451
(276,639)

193,545
(166,651)

(74,066)
77,347

(44,674)
46,603

แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการดังกลาว แตไดแสดง
ประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ
สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ
2562

2561
(รอยละ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด

5.50

6.17

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

21 ทุนเรือนหุน
ราคาตาม
มูลคาหุน
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ลดมูลคาหุน
- หุนสามัญ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

จํานวนหุน
มูลคา
(พันหุน / พันบาท)

10

-

1

1,563,000

1,563,000

-

-

1

2,937,000

2,937,000

-

-

- หุนสามัญ

10

-

- หุนสามัญ

1

4,500,000

4,500,000

-

10

-

-

156,300

1

1,563,000

1,563,000

-

-

1

1,563,000

1,563,000

-

-

10
1

3,126,000

3,126,000

156,300
-

1,563,000
-

ทุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ลดมูลคาหุน
- หุนสามัญ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
- หุนสามัญ

-

จํานวนหุน
มูลคา
(พันหุน / พันบาท)

-

156,300

156,300

1,563,000

1,563,000
-

1,563,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีมติอนุมัติดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท จํานวน 156,300,000 หุน เปนหุนละ 1
บาท จํานวน 1,563,000,000 หุน สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 1,406,700,000
หุน โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทไมทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนนี้ไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวนเงิน 1,563 ลานบาท เปนจํานวน 4,500 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญปนผล
จํ า นวน 1,563,000,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 1 บาท ในอั ต รา 1 หุ น ต อ 1 หุ น สามั ญ ป น ผล และออกหุ น ใหม จํ า นวน
1,374,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท การเพิ่มทุนนี้ไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชยแลวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2562
22

สํารองและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุน
ที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปน
เงินปนผลไมได
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ผลตา งจากการแปลงคา งบการเงิน แสดงในสว นของผู ถ ือ หุ น ประกอบดว ยผลตา งการแปลงคา ทั ้ง หมดจากงบการเงิน
ของหนวยงานตางประเทศของกลุมบริษัทจนกระทั่งมีการจําหนายเงินลงทุนนั้น
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

23

ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการ
บริหารการจัดการ และโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน
สิน ทรัพ ย รายไดแ ละผลการดําเนิน งานจากสวนงานเปน รายการที่เกี่ย วขอ งโดยตรงกับ สว นงานหรือ ที่ส ามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล
สวนงานธุรกิจ
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ
ครบวงจร

ผลิ ตแ ละจํ า ห น ายก ระด าษ บ รรจุ ภั ณ ฑ บ รรจุ ภั ณ ฑ ใน รู ป แบ บ ต า งๆ รวม ทั้ ง
บรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษ และบรรจุภัณฑพอลิเมอร (บรรจุภัณฑแบบออนตัวและ
บรรจุภัณฑแบบคงรูป)

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

ผลิตและจําหนายเยื่อจากยูคาลิปตัส เยื่อเคมีละลายได กระดาษพิมพเขียน และภาชนะ
บรรจุอาหาร

สวนงานอื่น

กิจการลงทุน

ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ ใชสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับผูบริหาร กลุมบริษัทประเมิน
ความสามารถในการดําเนินงานตาม EBITDA
ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

25622562

2561 2561

2562 2562
2561 2561
(พันบาท)
(พันบาท)

สวนงานอื
สว่นนงานอื่น
2562 2562

2561

2561

ตัดรายการบั
ชี
ตัดญรายการบั
ญชี
2562

รวม
2562 2561

รวม

2561

รวมหนี้ สิ น และส วนของผู ถื อ หุน

สวนของผู
อื หุน วนของผู ถื อ หุน
รวมหนี
้ สิ นถและส

113,692,345

66,438,026

25,944,041

27,095,313

69,861,043

47,555,056

(69,984,384)

(47,842,210) 139,513,045

93,246,185

53,504,463 66,438,026
36,698,621 25,944,041
21,183,648 27,095,313
21,892,986 69,861,043
23,381,33547,555,056
23,891,191
(35,253,451)
(29,223,067)
113,692,345
(69,984,384)
(47,842,210)
139,513,04562,815,995
93,246,18553,259,731

29,893,363
24,124,767
5,881,566
6,498,144
34,339,430
18,084,206
(34,731,036)
(18,632,843)
35,383,323
30,074,274
สินทรัพยหมุนเวียน
29,893,363
24,124,767
5,881,566
6,498,144
34,339,430
18,084,206
(34,731,036)
(18,632,843)
35,383,323
30,074,274
เงินลงทุนในบริษัทรวม
340,523
303,294
430,231
426,446
770,754
729,740
เงินลงทุนในบริษัทรวม
340,523
303,294
430,231
426,446
770,754
729,740
เงินลงทุนและเงินใหกูยมื ระยะยาว
823,150
823,150
477
34,447,438
28,398,365
(35,254,396)
(29,205,323)
16,669
16,192
เงินลงทุนและเงินใหกูยมื ระยะยาว
823,150
823,150
477
34,447,438
28,398,365
(35,254,396)
(29,205,323)
16,669
16,192
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
63,651,687
38,324,652
18,739,416
19,573,153
213,341
225,595
259,123
255,247
82,863,567
58,378,647
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
63,651,687
38,324,652
18,739,416
19,573,153
213,341
225,595
259,123
255,247
82,863,567
58,378,647
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
19,324,145
3,165,457
982,059
720,722
430,603
420,444
(258,075)
(259,291)
20,478,732
4,047,332
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
19,324,145
3,165,457
982,059
720,722
430,603
420,444
(258,075)
(259,291)
20,478,732
4,047,332
รวมสิ น ทรั พ ย
113,692,345
66,438,026
25,944,041
27,095,313
69,861,043
47,555,056 (69,984,384) (47,842,210) 139,513,045
93,246,185
รวมสิ น ทรั พ ย
113,692,345
66,438,026
25,944,041
27,095,313
69,861,043
47,555,056 (69,984,384) (47,842,210) 139,513,045
93,246,185
เงินกูยมื ระยะสั้น
41,463,749
19,980,949
1,961,047
2,466,280
33,907,033
23,343,402
(34,101,688)
(17,896,648)
43,230,141
27,893,983
เงินกูยมื ระยะสั้น
41,463,749
19,980,949
1,961,047
2,466,280
33,907,033
23,343,402
(34,101,688)
(17,896,648)
43,230,141
27,893,983
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9,418,073
8,009,172
1,728,494
1,857,949
266,581
152,864
(629,245)
(722,495)
10,783,903
9,297,490
นเวียนอื่น
9,418,073
8,009,172
1,728,494 327,627
1,857,949 12,000,000266,581
เงิหนีนกู้สยินมื หมุ
ระยะยาว
3,987,801
274,829
365,961
- 152,864 - (629,245) - (722,495)
16,353,76210,783,903602,456 9,297,490
เงิน้สกูินยไมมื ระยะยาว
3,987,801 1,474,455
274,829
365,961 550,471
327,627 306,094
12,000,000 167,599 - 6,329,24416,353,762
หนี
หมุนเวียนอื่น
5,318,259
704,891
2,192,525 602,456
หนี้สินไม
5,318,259 29,739,405
1,474,455 4,760,393
704,891 5,202,327
550,471 46,479,708
306,09423,663,865167,599
รวมหนี
้สินหมุนเวียนอื่น
60,187,882
(34,730,933) - (18,619,143) - 76,697,050 6,329,244
39,986,454 2,192,525
้สินถอื หุน
60,187,882 36,698,621
29,739,405 21,183,648
4,760,393 21,892,986
5,202,327 23,381,335
46,479,708 23,891,191
23,663,865(35,253,451)
(34,730,933)
(18,619,143)
สรวมหนี
วนของผู
53,504,463
(29,223,067)
62,815,99576,697,050
53,259,73139,986,454

สินทรัพยหมุนเวียน

ขขออมูมูลลจากงบแสดงฐานะการเงิ
จากงบแสดงฐานะการเงิน น

25612561

กระดาษ
กระดาษ

ครบวงจร
ครบวงจร

2562
2562

สายธุสายธุ
รกิจเยืรอกิ่ และ
จเยือ่ และ

สายธุ
รกิจรบรรจุ
ภัณภฑัณฑ
สายธุ
กิจบรรจุ

หรับบปปสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธั
วาคม2562
2562
และ
2561
สําาหรั
นน
วาคม
และ
2561

บริษษัทัทเอสซี
เอสซีจจี แพคเกจจิ
ี แพคเกจจิ
กัด(มหาชน)
(มหาชน)
และบริ
บริ
้ง้งจําจํกัาด
และบริ
ษัทษยัท
อย
ยอย

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นน
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6,614,492

6,324,047

(434,434)

514,410

71,625,219
68,233,478
17,444,648
19,021,391
71,625,219
68,233,478
17,444,648
19,021,391
380,587
349,065
1,349,383
1,724,599
380,587
349,065
1,349,383
1,724,599
72,005,806
68,582,543
18,794,031
20,745,990
72,005,806
68,582,543
18,794,031
20,745,990
(56,245,390) (53,766,607) (17,483,358) (17,648,388)
(56,245,390) (53,766,607) (17,483,358) (17,648,388)
15,760,416
14,815,936
1,310,673
3,097,602
15,760,416
14,815,936
1,310,673
3,097,602
914,179
614,117
222,953
139,907
914,179 15,430,053
614,117 1,533,626
222,953 3,237,509
139,907
16,674,595
16,674,595 (7,137,719)
15,430,053 (2,080,158)
1,533,626 (2,534,738)
3,237,509
(7,600,011)
(7,600,011) 8,292,334
(7,137,719) (546,532)
(2,080,158) 702,771
(2,534,738)
9,074,584
9,074,584 (757,416)
8,292,334 (82,462)
(546,532) (86,917)
702,771
(1,237,271)
(1,237,271) 7,534,918
(757,416) (628,994)
(82,462) 615,854(86,917)
7,837,313
7,837,313 (1,210,871)
7,534,918 155,075
(628,994) (69,690)
615,854
(1,222,821)
(1,222,821) 6,324,047
(1,210,871) (473,919)
155,075 546,164(69,690)
6,614,492
39,485
6,614,492
6,324,047
(473,919) (31,754)
546,164
6,614,4926,324,047(434,434)
39,485 514,410(31,754)

สายธุรสายธุ
กิจเยืร่อกิและ
จเยื่อและ
กระดาษ
กระดาษ
25622562
2561 2561
2562

2562 2561

2561 2562

ตั ดรายการบั
ชี
ตั ดญรายการบั
ญชี

รวม
2562 2561

รวม

2561

1,258,891

7,942,145

(1,547,689)

(7,954,302)

5,891,260

6,826,300

89,069,867
87,254,869
89,069,867
87,254,869
(1,729,970)
(2,073,664)
(1,729,970)
(2,073,664)
(1,729,970)
(2,073,664) 89,069,867
87,254,869
(1,729,970)
(2,073,664) 89,069,867
87,254,869
2,077,403
2,340,713 (71,651,345) (69,074,282)
2,077,403
2,340,713 (71,651,345) (69,074,282)
347,433
267,049
17,418,522
18,180,587
347,433
267,049
17,418,522
18,180,587
3,154,113
9,515,791
(3,450,031)
(9,754,864)
841,214
514,951
3,154,113 9,515,791
9,515,791
(3,450,031)
(9,754,864)
3,154,113
(3,102,598)
(9,487,815)
18,259,736 841,214
18,695,538 514,951
3,154,113 (1,374,205)
9,515,7911,558,403
(3,102,598)
(1,631,573)
1,499,186(9,487,815)
(9,753,339)18,259,736
(9,547,476)18,695,538
(1,631,573) 8,141,586
(1,374,205)
1,558,403
1,522,540
(1,544,195)
(7,988,629)1,499,186
8,506,397(9,753,339)
9,148,062 (9,547,476)
1,522,540 (195,404)
8,141,586 356
(1,544,195) 100(7,988,629)
(299,440)
(1,618,817)8,506,397
(1,039,637) 9,148,062
(299,440) 7,946,182(195,404)
100
1,223,100
(1,543,839) 356
(7,988,529)
6,887,580(1,618,817)
8,108,425 (1,039,637)
1,223,100 (21,188)
7,946,182 (3,850)
(1,543,839) 34,227(7,988,529)
22,548
(1,049,048)6,887,580
(1,267,522) 8,108,425
1,245,64822,548 7,924,994 (21,188)
(1,547,689) (3,850)
(7,954,302) 34,227
5,838,532(1,049,048)
6,840,903 (1,267,522)
13,243
1,245,648 17,151
7,924,994 - (1,547,689) - (7,954,302)52,728 5,838,532(14,603) 6,840,903
1,258,891 13,243 7,942,145 17,151
(1,547,689) - (7,954,302) - 5,891,260 52,728
6,826,300 (14,603)

2562 2562
2561 2561
(พันบาท)(พันบาท)

สวนงานอื
สว่นนงานอื่น

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

กํ า ไรสํ า หรั บ ป

ขขออมูมูลลจากงบกํ
จากงบกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนน
รายได
รายไดจจากการขาย
ากการขาย
ลูกคาภายนอก
ลูกคาภายนอก
ระหวางสวนงาน
ระหวางสวนงาน
รวมรายได จากการขาย
รวมรายได จากการขาย
ต นทุ นขาย
ต นทุ นขาย
กําไรขั้นต น
กําไรขั้นต น
รายได อื่น
ื่น าใชจาย
กํรายได
าไรกออนค
ไรกจาอยในการดํ
นคาใชจาายเนินงาน
คกําาใช
ใชจอานต
ยในการดํ
า เนินงาน
กํคาาไรก
นทุ นทางการเงิ
นและภาษีเงินได
กํต นาไรก
อ
นต
น
ทุ
น
ทางการเงิ
นและภาษีเงินได
ทุ นทางการเงิน
ทุ นอทางการเงิ
น
กํตานไรก
นภาษีเงินได
ไรกจาอยภาษี
นภาษีเงิเงินนไดได
คกําใช
ใชจางยภาษี
กํคาาไรหลั
ภาษีเงิเนงินไดได
สกํวานแบ
ไร (ขาดทุ
ไรหลังกํงาภาษี
เงินไดน) จากเงินลงทุ นในบริษัทรวม
กํสาวไรสํ
บ ป(ขาดทุ น) จากเงินลงทุ นในบริษัทรวม
นแบางหรั
กําไร

สายธุ
รกิจรบรรจุ
ภัณฑภัณฑ
สายธุ
กิจบรรจุ
ครบวงจร
ครบวงจร
2562
25612561
2562

หรับบปปสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธั
วาคม2562
2562
และ
2561
สําาหรั
นน
วาคม
และ
2561

บริษ
ษัทัทเอสซี
เอสซีจจี แพคเกจจิ
ี แพคเกจจิ
ากั
(มหาชน)
และบริ
บริ
้ง้งจํจํ
ากั
ดด(มหาชน)
และบริ
ษัทษยัทอย
ยอย

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นน
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6,614,492

(434,434)

514,410

2562 2562 2561 2561
(พันบาท)(พันบาท)

สวนงานอื
สว่นนงานอื่น

(1,547,689)

2562 2562 2561

(7,954,302)

2561 2562

ตัดรายการบั
ชี
ตัดญรายการบั
ญชี

24,126

113,497
113,497
24,126

3,811,622

-

84,574
- 84,574

1,603,528

-

56,960
- 56,960

1,537,420

59,872
2,709
1,235
59,872
2,709
1,235
3,811,622
1,603,528
1,537,420

รวม

5,891,260

2562 2561

รวม

6,826,300

2561

-

7,942,145

-

-

-

-

-

-

93,441
170,457
- 36,623 93,44124,126 170,457
36,623
24,126

28
104,887
61,135
29
28
104,887
61,135
41,647
(8,939)
(8,996)
5,990,773
5,381,693
40,535
41,647
(8,939)
(8,996)
5,990,773
5,381,693

29
40,535

1,258,891

รายไดจากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑครบวงจร มาจากผลิตภัณฑประเภทกระดาษบรรจุภัณฑรอยละ 58 บรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษรอยละ 34 และบรรจุภัณฑพอลิเมอรรอยละ 8

รายไดจากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑครบวงจร มาจากผลิตภัณฑประเภทกระดาษบรรจุภัณฑรอยละ 58 บรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษรอยละ 34 และบรรจุภัณฑพอลิเมอรรอยละ 8

36,623

8,867
8,867
36,623

รายการที่ไมเปนตัวเงินอื่น
่ไมเปนตัอวยค
เงินาอืสิ่นนคาคงเหลือ
-รายการที
ขาดทุนจากการด
ขาดทุนนจากการด
จากการดออยคยคาอาคารและอุ
าสินคาคงเหลืปกรณ
อ
-- ขาดทุ

102,149
102,149
4,355,649

4,355,649

- ขาดทุนจากการดอยคาอาคารและอุปกรณ

6,324,047

สายธุรสายธุ
กิจเยืร่อกิและ
จเยื่อและ
กระดาษ
กระดาษ
25622562
2561 2561

6,152,564
(1,713,514)
(8,321,005)
5,268,5115,268,511
6,065,539 6,065,539
6,152,564 5,928,024
5,928,024 (429,430)
(429,430) 516,375
516,375 1,258,891
1,258,8917,942,145
7,942,145
(1,713,514)
(8,321,005)
461,928
(5,004)
760,761
461,928 396,023
396,023
(5,004) (1,965)(1,965)
- 165,825 165,825366,703 366,703622,749 622,749
760,761
6,614,492
6,324,047
(434,434)
514,410
1,258,891
7,942,145
(1,547,689) (7,954,302)
5,891,260
6,826,300

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

การแบ
การแบงงปปนนกํกําาไรไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) )
สสววนที
นที่เ่เปปนนของผู
ของผูถถื อื อหุหุ น นบริบริษั ษทใหญ
ั ทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

สายธุ
รกิจรบรรจุ
ภัณฑภัณฑ
สายธุ
กิจบรรจุ
ครบวงจร
ครบวงจร
2562
25612561
2562

หรับบปปสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธั
วาคม2562
2562
และ
2561
สําาหรั
นน
วาคม
และ
2561

บริษ
ษัทัทเอสซี
เอสซีจจี แพคเกจจิ
ี แพคเกจจิ
ากั
(มหาชน)
และบริ
บริ
้ง้งจํจํ
ากั
ดด(มหาชน)
และบริ
ษัทษยัทอย
ยอย

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

สวนงานภูมิศาสตร
กลุมบริษัทไดขยายการลงทุนและดําเนินกิจการในตางประเทศ โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร
สําหรับรายการรายไดจากการขายและสินทรัพยไมหมุนเวียนที่มีมูลคาเปนสาระสําคัญ โดยรายไดจากการขายตามสวนงาน
แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตรของลูกคา และสินทรัพยไมหมุนเวียนตามสวนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของสินทรัพย
ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานภูมิศาสตร
รายไดจากการขาย
2562
2561

สินทรัพยไมหมุนเวียน
2562
2561
(พันบาท)

ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
ประเทศอื่นๆ
รวม

50,800,749
10,543,127
8,594,958
3,447,985
15,683,048
89,069,867

53,239,701
12,588,791
2,248,781
4,532,188
14,645,408
87,254,869

55,042,618
6,618,906
36,821,744
1,899,849
1,094,148
101,477,265

50,809,531
7,157,397
897,276
1,166,116
1,131,454
61,161,774

ลูกคารายใหญ
กลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายหนึ่งรายใดที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัทสําหรับป 2562
และ 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

24

ตนทุนในการจัดจําหนาย
2562

2561
(พันบาท)

คาขนสง และคานายหนา
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน
คาพิธีการศุลกากร คาประกัน และคาทรัพยสินทางปญญา
คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณา
คาเชา คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
อื่นๆ
รวม
25

3,090,286
797,842
334,694
223,947
94,034
259,804
4,800,607

3,128,160
844,527
354,057
277,663
120,058
240,185
4,964,650

2562

2561

คาใชจายในการบริหาร

(พันบาท)
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน
คาธรรมเนียมวิชาชีพและที่ปรึกษา
คาใชจายงานบริการ
คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาเชา คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา
คาใชจายคงที่จากการผลิตไมเต็มกําลังการผลิต
อื่นๆ
รวม

2,451,551
577,981
344,270
298,308
281,932
68,287
403,035
4,425,364

2,535,031
536,498
336,352
278,274
253,700
185,720
65,111
392,140
4,582,826

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

26

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
2562

2561

(พันบาท)
7,235,438
7,811,125
449,068
420,226
818,601
152,149
23,705
85,590
922,963
780,059
10,025,462
8,673,462

เงินเดือนและคาแรง
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
อื่นๆ
รวม

กลุ ม บริ ษั ท ได จั ด ให มี เงิ น กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ เพื่ อ จ า ยให พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงาน โดยกลุ ม บริ ษั ท จ า ยให ใ นอั ต รา
รอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุงานของพนักงาน
กลุมบริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิก
ของกองทุน พนักงานที่จะสมัครเปนสมาชิกกองทุนนี้ตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของ
เงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุ
งานของสมาชิก
27

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกต่ําไป (สูงไป)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
รวม

15

1,383,451
(11,211)
1,372,240

1,233,316
10,485
1,243,801

(323,192)
1,049,048

23,721
1,267,522
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2562

2561

(พันบาท)
(66,578)
(38,683)

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงของกลุมบริษัทไมเทากับอัตรารอยละ 20 ตาม
ประมวลรัษฎากร เนื่องจากมีคาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางบัญชีปรับปรุงดวยรายการซึ่งไมถือเปนคาใชจายและ
หักรายไดหรือคาใชจายที่ไดรับการยกเวนทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใชผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจาก
ปกอน และมีกําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
2562
อัตราภาษี
(รอยละ)

20

(พันบาท)
6,940,308
(52,728)
6,887,580
1,377,516

15

64,825
(44,567)
(408,357)
(55,233)
182,192
267,075
1,383,451
(11,211)
(323,192)
1,049,048

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษี
สําหรับกิจการในตางประเทศ
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
สิทธิประโยชนทางภาษี
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไมได และอื่นๆ
รายไดปกอนที่ตองเสียภาษีในปปจจุบัน
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกต่ําไป (สูงไป)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินได

2561
อัตราภาษี
(รอยละ)

20

(พันบาท)
8,093,822
14,603
8,108,425
1,621,685

16

73,756
(5,684)
(456,352)
(57,301)
46,302
34,638
(23,728)
1,233,316
10,485
23,721
1,267,522

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

28

สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหกลุมบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดังตอไปนี้

บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด
ผลิตแผนกระดาษลูกฟูกและกลองกระดาษลูกฟูก
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตแผนพลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก
ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
ผลิตแผนพลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก

การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนเวลา 8 ป
จากวันที่

การลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในอัตรารอยละ 50
ของอัตราปกติ
เปนเวลา 5 ป
จากวันที่

4 มกราคม 2552

4 มกราคม 2560

23 กันยายน 2552
18 กรกฎาคม 2556
4 กรกฎาคม 2557
29 สิงหาคม 2558
6 กรกฎาคม 2560

23 กันยายน 2560
18 กรกฎาคม 2564
4 กรกฎาคม 2565
29 สิงหาคม 2566
6 กรกฎาคม 2568
การลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในอัตรารอยละ 50
ของอัตราปกติ
เปนเวลา 3 ป
จากวันที่

บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
การใชพลังงานทดแทน (ชลบุรี)
การใชพลังงานทดแทน (ปราจีนบุรี)
บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด
การใชพลังงานทดแทน

4 กันยายน 2561
4 กันยายน 2561

21 สิงหาคม 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนเวลา 8 ป
จากวันที่
บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จํากัด
การผลิตไฟฟาและไอน้ํา

1 เมษายน 2554

บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
ปลูกปายูคาลิปตัส

19 มิถุนายน 2556

บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
การผลิตกระดาษคราฟท
การผลิตกระดาษคราฟท
การผลิตกระดาษคราฟท

17 มีนาคม 2554
21 กันยายน 2554
15 ธันวาคม 2555

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
การผลิตกระดาษคราฟท
การผลิตกระดาษคราฟท

21 พฤษภาคม 2556
21 กุมภาพันธ 2557

บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
บริการดานจัดการพลังงาน
ผลิตไฟฟา
ผลิตไฟฟา

1 พฤศจิกายน 2560
19 ตุลาคม 2561
1 มิถุนายน 2562

บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
การผลิตกลองกระดาษลูกฟูก
การผลิตกลองกระดาษลูกฟูก
การผลิตกลองกระดาษลูกฟูก

3 ตุลาคม 2554
1 ตุลาคม 2555
9 มิถุนายน 2560

บริษัทพริซิชั่น พริ้นท จํากัด
ผลิตสิ่งพิมพ

10 สิงหาคม 2558

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนเวลา 6 ป
จากวันที่
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
ผลิตกระดาษเคลือบพลาสติกชนิด Hygienic

29 กรกฎาคม 2555
การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนเวลา 5 ป
จากวันที่

บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
ผลิตกระดาษกลาซีน

11 เมษายน 2560

บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด
ผลิตสิ่งพิมพ

7 มีนาคม 2559
การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนเวลา 3 ป
จากวันที่

บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
การผลิตเยื่อเซลลูโลส
การผลิตเยื่อกระดาษ
การผลิตบรรจุภัณฑจากกระดาษปลอดเชื้อ

10 กุมภาพันธ 2558
22 กรกฎาคม 2560
22 มีนาคม 2561

บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
การผลิตเยื่อกระดาษ
การผลิตบรรจุภัณฑจากกระดาษปลอดเชื้อ
การผลิตบรรจุภัณฑจากกระดาษปลอดเชื้อ

17 กุมภาพันธ 2559
3 พฤศจิกายน 2559
2 มีนาคม 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนเวลา 3 ป
จากวันที่
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
การผลิตกระดาษยิปซั่ม
การผลิตถุงกระดาษอุตสาหกรรม

21 พฤษภาคม 2558
22 กันยายน 2558

Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากหนวยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ในการเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 15 เปนเวลา 12 ป นับจากปที่เริ่มดําเนินการเปนปแรก และไดรับการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 3 ป นับจากปที่กิจการมีกําไรเปนปแรก และลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราดังกลาวเปนเวลา 7 ปหลังจากนั้น
Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากหนวยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม สําหรับโครงการ
ขยายกําลังการผลิตเครื่องที่ 2 โดยเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 10 เปนเวลา 6 ป นับจากปที่เริ่มดําเนินการปแรก และ
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 2 ป นับจากปที่กิจการมีกําไรปแรก
New Asia Industries Co., Ltd. ได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี จ ากหน ว ยงานของรั ฐ บาลในประเทศเวี ย ดนาม
ในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 15 จนถึงป 2564
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากหนวยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม
ในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 15 จนถึงป 2570
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. ได รับ สิ ทธิป ระโยชนท างภาษี จากหน วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ในการ
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 10 จนถึงป 2595
ในฐานะที่ เ ป น กิ จ การที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น กลุ ม บริ ษั ท ต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและข อ กํ า หนดต า งๆ
ที่ระบุไวในบัตรสงเสริม

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

29

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลวระหวางป ซึ่งปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการ
ออกหุนปนผล ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 และ 30 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่นํามาใช
ในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับปไดถูกปรับปรุงเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงโดยการออกหุนปนผลนั้นไดเกิดขึ้นตั้งแตวันตนงวด
ของงวดบัญชีดังกลาว โดยแสดงการคํานวณดังนี้
2562
2561
(พันบาท / พันหุน)
กําไรสําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการลดมูลคาที่ตราไวของหุน
ผลกระทบจากการจายหุนสามัญปนผล
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

30

5,268,511

6,065,539

156,300
1,406,700
1,563,000

156,300
1,406,700
1,563,000

3,126,000
1.69

3,126,000
1.94

วันที่อนุมัติ

กําหนดจาย
เงินปนผล

อัตราเงินปนผล
ตอหุน
(บาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

26 มีนาคม 2562
25 พฤศจิกายน 2562

25 เมษายน 2562
6 ธันวาคม 2562

10.00
1.11111111
1.11111111

1,563
1,737
3,300

23 มีนาคม 2561

20 เมษายน 2561

50.00

7,815

เงินปนผล
เงินปนผลที่บริษัทจายใหผูถือหุน มีดังนี้

ป 2562
เงินปนผลประจําป 2561
เงินปนผลระหวางกาล
รวม
ป 2561
เงินปนผลประจําป 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีมติอนุมัติการจายหุนสามัญปนผลดังนี้
1. การจายเงินปนผลระหวางกาลประจําป 2562 เปนหุนสามัญปนผลจํานวน 1,563,000,000 หุน มูลคาหุนละ
1 บาท ในอัตรา 1 หุน ตอ 1 หุนสามัญปนผล
2. การจายเงินปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.11111111 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 174 ลานบาท
31

สัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมี
(ก)

สัญญาเชารถยนตหลายฉบับกับบริษัทในประเทศหลายแหง สัญญาเชาเหลานี้สิ้นสุดป 2563 ถึงป 2567 โดยเสียคาเชา
เปนเงินรวมปละ 115 ลานบาท

(ข)

สัญ ญาเชาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางและอื่นๆ กับบริษัทในประเทศหลายแหง สัญญาเชาเหลานี้สิ้นสุดป 2563 ถึง
ป 2580 โดยเสียคาเชาเปนเงินรวมปละ 229 ลานบาท

(ค)

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับหนวยงานรัฐบาลแหงหนึ่งเพื่อใชที่ดินในเขตนิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน
จังหวัดขอนแกน เปนที่ตั้งโรงงาน สัญญานี้มีกําหนด 3 ป (คาเชาปละ 7 ลานบาท)

(ง)

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทรวมแหงหนึ่งเพื่อใชเปนสถานที่ตั้งโรงงาน สัญญานี้มีระยะเวลา 50 ป
ตั้งแตป 2546 ตออายุทุกๆ 25 ป โดยเสียคาเชาปละ 19.2 ลานเปโซฟลิปปนส

(จ)

สัญญาเชาที่ดินกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่งเพื่อใชเปนสถานที่ตั้งโรงงาน สัญญานี้มีระยะเวลา 50 ป เริ่มตั้งแต
เดือนมกราคม 2550 ซึ่งบริษัทจายคาเชาลวงหนาเปนจํานวนเงิน 4.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบันทึกเปนสวนหนึ่ง
ภายใต “ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ฉ)

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่งเพื่อใชเปนสถานที่ตั้งโรงงาน สัญ ญานี้มี
ระยะเวลา 25 ป เริ่ ม ตั้ ง แต เดื อ นธั น วาคม 2539 ซึ่ ง บริ ษั ท จ า ยค า เช า ล ว งหน า เป น จํ า นวนเงิ น 1.2 ล า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งบันทึกเปนสวนหนึ่งภายใต “ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

32

(ช)

บริษัทยอยสามแหงไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทในตางประเทศหลายแหงเพื่อใชเปนสถานที่ตั้งโรงงาน สัญญานี้มี
ระยะเวลา 49 ป เริ่ ม ตั้ ง แต เดื อ นเมษายน 2540 ซึ่ ง บริ ษั ท จ า ยค า เช า ล ว งหน า เป น จํ า นวนเงิ น 2.6 ล า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งบันทึกเปนสวนหนึ่งภายใต “ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ซ)

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทในตางประเทศเพื่อใชเปนสถานที่ตั้งโรงงาน สัญญานี้มีระยะเวลา
คงเหลือ 37 ป สิ้นสุดป 2596 ซึ่งบริษัทจายคาเชาลวงหนาเปนจํานวนเงิน 40,241 ลานเวียดนามดอง ซึ่งบันทึกเปน
สวนหนึ่งภายใต “ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ฌ)

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่งเพื่อใชเปนสถานที่ตั้งโรงงาน สัญ ญานี้มี
ระยะเวลา 6 ป ตั้งแตป 2562 ตออายุทุกๆ 3 ป โดยเสียคาเชาปละ 2.28 ลานริงกิต

(ญ)

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากับบริษัทในตางประเทศเพื่อจัดสงและขนถายชิ้นไมสับทางเรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในการขายและสงมอบชิ้นไมสับในปริมาณประมาณ 48,000 ตันแหง ตอป สัญญามี
ระยะเวลา 12 ปโดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2577

(ฎ)

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศเพื่อสงมอบเชื้อเพลิงชีวมวลไปยังจุดสงมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในการขายและสงมอบเชื้อเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตัน ตอป สัญญามี
ระยะเวลา 25 ป โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2580

เครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมบริษัทควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัทและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุมบริษัทไดมีนโยบายปองกัน
ความเสี่ยงนี้ โดยการพิ จารณาการให สินเชื่อกับลู กคา กําหนดวงเงินสินเชื่อ วงเงินค้ําประกันจากธนาคาร และ/หรือวงเงิน
ค้ําประกันบุคคล กําหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการใชสินเชื่อ และมีการติดตามลูกหนี้ที่มีการคาง
ชําระ มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ ซึ่งแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน คือยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานของกลุมบริษัททั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ฝายบริหารเชื่อวาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีนอย ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไมไดทําสัญญาปองกันความ
เสี่ยงสําหรับความเสี่ยงนี้
อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของเงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้
เงินใหกูยืม

ป 2562
หมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะสั้น
ป 2561
หมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะยาว
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

หลังจาก 1 ป
แตไมเกิน 5 ป หลังจาก 5 ป
(ลานบาท)

ภายใน 1 ป

3.50 - 4.30

5

-

-

5

3.80 - 4.80
3.40

127
93
220

-

-

127
93
220

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระ มีดังนี้
หนี้สินทางการเงิน

ป 2562
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
MMR, MLR ลบ 0.50,
Cost of fund บวก
(0.50 - 2.00),
LIBOR บวก (1.25 - 3.00),
1.28 - 9.50
3.50 - 8.70
MLR ลบ 2.75,
Cost of fund บวก
(0.65 - 0.67),
LIBOR 3 - 6 เดือน บวก
(1.20 - 3.75),
VNIBOR บวก 0.50,
JIBOR บวก 4.40,
4.35 - 10.90
3.78, 7.00, 10.25 -15.00, 21.60

ภายใน 1 ป

หลังจาก 1 ป
แตไมเกิน 5 ป หลังจาก 5 ป
(ลานบาท)

รวม

7,132

-

-

7,132

33,827

-

-

33,827

2,184
88

-

-

2,184
88

43,231

15,597
35
15,632

ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวม

MLR ลบ 2.75,
Cost of fund บวก
(0.65 - 3.78),
LIBOR 3 - 6 เดือน บวก
(1.20 - 3.75),
VNIBOR บวก 0.50,
JIBOR บวก 4.40,
1.75 - 10.90
3.78, 7.00, 10.25 -15.00, 21.60

721
721

16,318
35
59,584
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หลังจาก 1 ป
อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
ป 2561
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวม

MMR, MOR ลบ 1.75,
Cost of fund บวก
(0.50 - 0.75), 1.58 - 5.70
3.75
MLR ลบ (0.50 - 2.35),
Cost of fund บวก 0.75,
VNIBOR บวก 0.50, 3.65
1.04 - 3.78, 6.10, 21.60

MLR ลบ (0.50 - 2.35),
Cost of fund บวก
(0.65 - 1.75),
VNIBOR บวก 0.50, 3.65
1.04 - 3.78, 6.10, 21.60

ภายใน 1 ป

แตไมเกิน 5 ป หลังจาก 5 ป
(ลานบาท)

รวม

4,312

-

-

4,312

23,416

-

-

23,416

152
14

-

-

152
14

27,894

528
15
543

59
59

587
15
28,496

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ ม บริษ ัท มีน โยบายในการทํ า สัญ ญาซื ้อ ขายเงิน ตราตา งประเทศลว งหนา เพื ่อ บริห ารความเสี ่ย งที ่เ กิด จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนที่หมุนเวียนเปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี เนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเปนอัตราทองตลาดมีราคาตามบัญชีใกลเคียงมูลคายุติธรรม
สํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น อื่ น นอกเหนื อ จากที่ ก ล า วข า งต น มี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมและมู ล ค า ตามบั ญ ชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังตอไปนี้
2561
2562
มูลคายุติธรรม
มูลคา
มูลคายุติธรรม
มูลคา
ตามบัญชี
ระดับ 2
ตามบัญชี
ระดับ 2
(ลานบาท)
หมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา*
ลูกหนี้ Forward
เจาหนี้ Forward

12,041

12,041

-

-

1,759
1,788

1,748
1,755

827
1,070

818
1,059

* มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา คือ การปรับมูลคาของสัญญาที่กลุมบริษัททําไวกับธนาคาร
ตั้งแตเริ่มตนดวยราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของสัญญา ณ เวลาปจจุบัน มากขึ้น
กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหนี้ ดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใชกระแสเงินสดตามสัญญาและอัตรา
คิดลดที่เกี่ยวของกับตลาด
มูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารอนุพันธที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซึ่งไดมีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับ
เครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยง
ดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

33

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมี
(ก)

ภาระผูกพันตามสัญ ญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ เปนเงินประมาณ 4,571 ลานบาท (2561:
1,873 ลานบาท)

(ข)

ภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อสินคาและวัตถุดิบเปนเงินประมาณ 648 ลานบาท (2561: 35 ลานบาท)

(ค)

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับเงินบาทดังตอไปนี้
มูลคาตามสัญญา

เหรียญสหรัฐ
เยน
หยวน
ยูโร
อื่นๆ
รวม

ลูกหนี้ Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2562 2561 2562
2561
(ลาน)
(ลานบาท)
57
25
1,715
822
93
27
3
13
1
3
5
827
1,759

เจาหนี้ Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2562 2561 2562
2561
(ลาน)
(ลานบาท)
47
24
1,458
769
299
23
85
7
1
7
8
241
293
3
1
1,788
1,070

สัญญาดังกลาวขางตนครบกําหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 (2560: ครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2562)
(ง)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศออกหนังสือค้ําประกันกลุมบริษัทใหแกหนวยงานรัฐบาลจํานวน 85
ลานบาท (2561: 67 ลานบาท)

(จ)

หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการที่ บ ริ ษั ท ค้ํ า ประกั น เงิ น กู ข องบริ ษั ท ร ว มแห ง หนึ่ ง กั บ ธนาคารในประเทศ ซึ่ ง วงเงิ น
ที่กลุมบริษัทค้ําประกันมีมูลคาไมเกิน 264 ลานบาท (2561: 330 ลานบาท)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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34

การบริหารจัดการสวนทุน
ผูบริหารของกลุมบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อดํารงฐานเงินทุนใหแข็งแกรง โดยการวาง
แผนการกํา หนดกลยุท ธใ นการดํา เนิน งานเพื่อ ใหธุร กิจ มีผ ลประกอบการและการบริห ารกระแสเงิน สดที่ดีอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี
รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สรางความแข็งแกรง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุน
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นตอผูถือหุน
นักลงทุน เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ

35

เรื่องอื่นๆ
เมื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 214 (10/2562) ได มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ของบริษัท และอนุมัติการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดสัดสวนจํานวนหุนที่จะเสนอขายเปนจํานวนไมเกินรอยละ 30 ของทุนชําระแลว
ของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริษัทไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน เพื่อเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรกตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอย
แลว โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญจํานวนไมเกิน 1,374,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท

36

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(ก)

เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2563 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ให เสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น เพื่ อ อนุ มั ติ จ า ย
เงินปนผลสําหรับป 2562 ในอัตราหุนละ 0.42 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,313 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่
23 เมษายน 2563 การจ า ยเงิ น ป น ผลดั ง กล า วขึ้ น อยู กั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ในวั น ที่
24 มีนาคม 2563

(ข)

เมื่ อ วั น ที่ 31 มกราคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc. (“UPPC”) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ย ได เข า ทํ า สั ญ ญา
จําหนายหุนออกใหมอยางมีเงื่อนไขกับ Rengo Co., Ltd. มูลคาประมาณ 2,500 ลานบาท ซึ่งจะสงผลใหกลุมบริษัท
มีสัดสวนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากรอยละ 99.7 เปนรอยละ 74.7 โดย UPPC ยังคงเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ทั้งนี้ คาดวาธุรกรรมดังกลาวจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2563
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37

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชกับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินนี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
สัญญาเชา
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การป องกั น ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ น
หนวยงานตางประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคา และการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ
และการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป ผลกระทบ
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยูกับเครื่องมือทางการเงิน
ของกลุมบริษัท โดยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
(1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ประเภท ไดแก การ
วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ
ขาดทุน ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะยกเลิกการจัดประเภท ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยเผื่อขาย หลักทรัพยเพื่อคา และเงินลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการ
จัดประเภทตาม TFRS 9 จะเปนไปตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและโมเดลธุรกิจของ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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กิจการในการบริหารจัดการสินทรัพ ยทางการเงินนั้น และอนุพั นธจะวัดมู ลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ
ขาดทุนตาม TFRS 9 โดยจะนํามาใชแทนนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในปจจุบันที่รับรูรายการโดยการปรับ
มูลคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวด หรือเมื่ออนุพันธดังกลาวถูกนํามาใช
กลุ ม บริษั ท ได ป ระเมิ น การจั ด ประเภทรายการของสิ น ทรัพ ยท างการเงิน ตาม TFRS 9 ซึ่ งการนํ า TFRS 9 มาใช
ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท
(2) การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
ตาม TFRS 9 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย รับรูดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย
ดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งการนํา TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท
(3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
TFRS 9 ใหวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพยทางการเงิน ในขณะที่
ปจจุบันกลุมบริษัทประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ
เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ TFRS 9 กําหนดใหพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจ
นั้นมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร โดยใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ
รูปแบบใหมของการพิจารณาดอยคาจะถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย หรือ
มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไมรวมเงินลงทุนในตราสารทุน
กลุมบริษัทไดประเมินการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนํา TFRS 9 มาใช ไมมีผลกระทบ
อยางมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท
(4) การจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 ใหวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลคาหนี้สินทางการเงิน ใหม โดยจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน เป น 2
ประเภทหลัก คือ วิธีราคาทุนตัดจําหนาย และวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงินจะจัด
ประเภทเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนไดก็ตอเมื่อกิจการถือไวเพื่อคา หรือ
เปนอนุพันธ หรือเลือกวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยวิธีดังกลาว
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กลุมบริษัทจัดประเภทหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไมไดถือไวเพื่อคาหรือเปนอนุพันธดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ทั้งนี้จาก
การประเมิ น ของกลุ ม บริ ษั ท การจั ด ประเภทรายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ตาม TFRS 9 ไม มี ผ ลกระทบอย า งมี
สาระสําคัญตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท
(5) การบัญชีปองกันความเสี่ยง
TFRS 9 ใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยงในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปจจุบันไมได
กลาวถึง โดยการบัญชีปองกันความเสี่ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแตละประเภทนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของ
ความเสี่ยงที่ทําการปองกัน ไดแก การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและ
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ ตาม TFRS 9 กลุมบริษัทตองระบุถึงความสัมพันธ
ของการบัญชีปองกันความเสี่ยงที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท และ
ตองนําขอมูลเชิงคุณภาพและการคาดการณไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการปองกันความเสี่ยง
ทั้งนี้ TFRS 9 ใหทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับรายการที่เขาเงื่อนไข ซึ่ง ณ วันที่
ถือปฏิบัติเปนครั้งแรก กลุมบริษัทไมมีผลกระทบจากเรื่องดังกลาว
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้เปนครั้งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบสะสมกับกําไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไมถือปฏิบัติกับขอมูลที่แสดงเปรียบเทียบ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) ใหวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรูสินทรัพย
สิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะสั้นหรือสินทรัพยอางอิงนั้นมี
มูลค าต่ํ า สวนการบัญ ชีสําหรับ ผูให เชาไมแ ตกต างจากมาตรฐานการบั ญ ชีที่ มี ผลบั งคั บใชในป จจุบั น เมื่อ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญ ชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน บางฉบั บ ที่ มี ผ ลบั งคั บ ใช อ ยู ในป จ จุบั น ถู ก ยกเลิ ก ไป โดยป จ จุ บั น กลุ ม บริ ษั ท รับ รู รายจ า ยภายใต สั ญ ญาเช า
ดําเนินงานในงบกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
กลุมบริษัทไดประเมินสินทรัพยตามสัญญาเชาตาม TFRS 16 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทรับรูสินทรัพย
สิท ธิการใช เพิ่ มขึ้ นประมาณ 1,900 ลานบาท ในขณะที่ คาเชาจายลวงหนาลดลงประมาณ 500 ลานบาท ส งผลให
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้นประมาณ 1,400 ลานบาท และลักษณะของคาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญ ญาเชาดังกลาว
จะเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุมบริษัทจะรับรูคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา

151

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

152

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
กลุ ม บริ ษั ท จะถื อ ปฏิ บั ติ ต าม TFRS 16 เป น ครั้ ง แรก ณ วั น ที่ 1 มกราคม 2563 ด ว ยวิ ธี ป รั บ ปรุ ง ผลกระทบ
สะสมย อ นหลั ง โดยรั บ รู สิ น ทรั พ ย สิ ท ธิ ก ารใช แ ละหนี้ สิ น ตามสั ญ ญ าเช า และไม ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ ข อ มู ล ที่
แสดงเปรียบเทียบ

งบการเงิน
ประจำ�ปี 2562

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผูส
� อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู�ถือหุ�นบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติ
ตามความรับ ผิด ชอบดา นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง เปน ไปตามขอ กํา หนดเหลา นี้ ขา พเจา เชื่อ วา หลัก ฐานการสอบบัญ ชีที่ขา พเจา
ไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบ ริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูล อื่น ขอ มูล อื่นประกอบดว ยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไ มร วมถึง งบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานขอมูลอื่น และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยง
ที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองรายงานขอเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวที่ตองรายงาน
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผบู ริหารมีความตั้งใจทีจ่ ะ
เลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็น ของขา พเจา อยู ด ว ย ความเชื ่อ มั ่น อยา งสมเหตุส มผลคือ ความเชื ่อ มั ่น ในระดับ สูง แตไ มไ ดเ ปน การรับ ประกัน วา
การปฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอ ขอ เท็จ จริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไ ด
เสมอไป ขอ มูล ที ่ข ัด ตอ ขอ เท็จ จริง อาจเกิด จากการทุจ ริต หรือ ขอ ผิด พลาดและถือ วา มีส าระสํ า คัญ เมื ่อ คาดการณไ ดอ ยา ง
สมเหตุสมผลวา รายการที่ขัดตอ ขอ เท็จ จริง แตละรายการหรือ ทุกรายการรวมกัน จะมีผ ลตอ การตัด สิน ใจทางเศรษฐกิจ ของผูใช
งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•

•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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•

•

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมี
นัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ
ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถา
การเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุ
ใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ
ของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและ
ไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

(ธัญลักษณ เกตุแกว)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8179
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
18 กุมภาพันธ 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม
สินทรัพย

หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

8,580

5,673

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

4, 5

254,306

193,394

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

4, 23

33,950,895

17,862,997

125,649

22,142

34,339,430

18,084,206

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม

6

350,121

350,121

เงินลงทุนในบริษัทยอย

7

34,447,438

28,398,365

14,110

11,555

ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

8

297,733

299,572

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

9

213,341

225,595

สินทรัพยไมมีตัวตน

10

30,623

30,107

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

11

59,099

34,602

29,038

44,608

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

35,441,503

29,394,525

รวมสินทรัพย

69,780,933

47,478,731

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

ในนามกรรมการ

(นายประสาร ไตรรัตนวรกุล)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(วิชาญ จิตรภักดี)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น

4, 12

249,573

139,425

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

4, 23

33,907,033

23,343,402

17,009

13,439

34,173,615

23,496,266

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน

13, 23

-

295,507

159,578

10,587

8,021

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

12,306,094

167,599

รวมหนี้สิน

46,479,709

23,663,865

เจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

12,000,000
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

15

ทุนจดทะเบียน
4,500,000

1,563,000

3,126,000

1,563,000

16

1,935,000

1,935,000

16

218,600

156,300

3,000

3,000

ยังไมไดจัดสรร

18,018,624

20,157,566

รวมสวนของผูถือหุน

23,301,224

23,814,866

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

69,780,933

47,478,731

- หุนสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแลว
- หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกําไรขาดทุน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

รายไดเงินปนผล

4, 6, 7

1,566,377

7,824,862

รายไดคาบริการ

4, 27

1,532,035

1,462,451

รายไดอื่น

4, 27

55,197

228,149

504

329

3,154,113

9,515,791

4, 17

(1,580,778)

(1,374,205)

14, 18

(50,795)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

-

รวมคาใชจาย

(1,631,573)

(1,374,205)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

1,522,540

8,141,586

(299,440)

(195,404)

1,223,100

7,946,182

22,548

(21,188)

1,245,648

7,924,994

0.40

2.54

ตนทุนทางการเงิน

4

กําไรกอนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได

19

กําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

20
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

กําไรสําหรับป

1,245,648

7,924,994

14

(28,246)

(80,963)

19

5,623

16,193

(22,623)

(64,770)

1,223,025

7,860,224

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,563,000

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

21

1,563,000

หมายเหตุ และชําระแลว

ทุนที่ออก

กําไรหรือขาดทุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

เงินปนผล

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

1,935,000

-

-

-

-

-

1,935,000

มูลคาหุน

สวนเกิน

156,300

-

-

-

-

-

156,300

3,000

-

-

-

-

-

3,000

ทั่วไป

ทุนสํารอง
(พันบาท)

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

จัดสรรแลว

กําไรสะสม

20,157,566

7,860,224

(64,770)

7,924,994

(7,815,000)

(7,815,000)

20,112,342

ยังไมไดจัดสรร

23,814,866

7,860,224

(64,770)

7,924,994

(7,815,000)

(7,815,000)

23,769,642

ผูถือหุน

รวมสวนของ
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บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

15, 21
21

เงินปนผล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,126,000

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

-

1,563,000

-

1,563,000

-

1,563,000

กําไรหรือขาดทุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแลว

หุนปนผล

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

1,935,000

-

-

-

-

-

-

-

1,935,000

มูลคาหุน

สวนเกิน

218,600

-

-

-

62,300

-

-

62,300

156,300

3,000

-

-

-

-

-

-

-

3,000

ทั่วไป

ทุนสํารอง
(พันบาท)

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

จัดสรรแลว

กําไรสะสม

18,018,624

1,223,025

(22,623)

1,245,648

(3,361,967)

(1,736,667)

(1,563,000)

(62,300)

20,157,566

ยังไมไดจัดสรร

23,301,224

1,223,025

(22,623)

1,245,648

(1,736,667)

(1,736,667)

-

-

23,814,866

ผูถือหุน

รวมสวนของ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
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งบกระแสเงินสด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป

1,245,648

7,924,994

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

(22,548)

21,188

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

40,533

41,646

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

127,139

16,062

261

16,963

(1)

115

รายการปรับปรุง

หนี้สูญ
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

-

(173,185)

(230)

26

เงินปนผลรับ

(1,566,377)

(7,824,862)

ดอกเบี้ยรับ

(966,849)

(582,567)

ดอกเบี้ยจาย

1,266,285

777,944

123,861

218,324

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น

(50,703)

(54,262)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(71,800)

-

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานเพิ่มขึ้น

สินทรัพยดําเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(122,503)

(54,262)
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งบกระแสเงินสด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น

101,970

21,572

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน

(23,860)

(2,381)

หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

768

-

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ

78,878

19,191

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน

80,236

183,253

จายภาษีเงินได

(11,100)

(6,879)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

69,136

176,374

(6,049,073)

(1,324,099)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

5,648

22

เงินสดจายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

-

(64,261)

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(23,866)

(20,442)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(11,827)

(10,531)

-

257,309

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
เงินสดจายเพื่อชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

7

(16,087,898)

(6,715,410)

รับเงินปนผล

1,566,377

7,824,862

รับดอกเบี้ย

953,764

578,324

(19,646,875)

525,774

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

10,563,631

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

12,000,000

จายเงินปนผล

(1,734,869)

(7,815,147)

จายดอกเบี้ย

(1,248,116)

(770,816)

19,580,646

(701,178)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ

2,907

970

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

5,673

4,703

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

8,580

5,673

2,207

5,526

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

7,884,785
-

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย
หุนสามัญปนผล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,563,000

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ทุนเรือนหุน
สํารอง
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
ภาษีเงินได
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
เงินปนผล
สัญญาเชา
เครื่องมือทางการเงิน
การบริหารจัดการสวนทุน
เรื่องอื่นๆ
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงิ น นี้ นํ า เสนอเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการรายงานเพื่ อ ใช ในประเทศ โดยจั ด ทํ า เป น ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
และได รั บ อนุ มั ติ ใ ห อ อกงบการเงิ น จากคณ ะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณ ะกรรมการบริ ษั ท
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
สํานักงานใหญต้ังอยูท่ีเลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทใหญ คือ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทดังกลาวเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน

2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี ้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บ ั ต ิ ท างการบั ญ ชี ที ่ ป ระกาศใช โ ดย
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือ หลัง วัน ที ่ 1 มกราคม 2562 การปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที ่อ อกและปรับ ปรุง ใหมนั ้น
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณและผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท
บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (“TFRS 15”)
เปนครั้งแรกตั้งแตวัน ที่ 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กําหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจํานวนเงิน และจังหวะเวลาใน
การรับรูรายได ซึ่งไดนํามาใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”)
ตาม TFRS 15 บริษ ัท รับ รู ร ายไดเ มื ่อ ลูก คา มีอํ า นาจควบคุม ในสิน คา หรือ บริก าร ดว ยจํ า นวนเงิน ที ่ส ะทอ นถึง
สิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับและมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการควบคุม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เพื่อประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือรับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีจังหวะเวลาของการรับรูรายได
สวนใหญมาจากรายไดคาทรัพยสินทางปญญา รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหาร และรายไดคาบริการ โดยเปนรายได
ที่รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบันมา
ถือ ปฏิบัติในการจัด ทํา งบการเงิน นี้กอ นวัน ที่มีผ ลบัง คับ ใช มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อ อกและปรับ ปรุงใหม
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 28
(ข)

เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงิน นี้จัด ทํา ขึ้น โดยถือ หลัก เกณฑก ารบัน ทึก ตามราคาทุน เดิม ยกเวน รายการที่สํา คัญ ที่แ สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน เรื่อ ง หนี้สิน ผลประโยชนที่กํา หนดไววัด มูล คา ดว ยมูล คา ปจ จุบัน ของประมาณการหนี้สิน ไมห มุน เวีย นตาม
โครงการผลประโยชนของพนักงานที่กําหนดไว

(ค)

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

(ง)

การประมาณการและการใชดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจ การประมาณการและขอสมมติ
หลายประการ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ การกํ า หนดนโยบายการบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต า งจาก
ที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการ และขอสมมติที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการและ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
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หมายเหตุ 11 และ 19
หมายเหตุ 14

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะนํา
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน
การวัดมูลคาของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
เกี่ยวกับขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
และไมใชทางการเงิน
บริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมินมูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการ
วัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญอยางสม่ําเสมอ หากมีการ
ใชขอมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่
ไดมาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได มูลคายุติธรรมเหลานี้
ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา ดังนี้
•

•

•

ขอมูลระดับ 1 เป น ราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม ตอ งปรับ ปรุ ง) ในตลาดที่ มี ส ภาพคล อ งสํา หรับ สิ น ทรัพ ย ห รือ หนี้ สิ น อยา ง
เดียวกันและกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาที่สังเกตได) สําหรับสินทรัพย
นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สนิ ถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรม
ในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับต่ําสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับ
การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
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บริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปนี้
•
•

3

หมายเหตุขอ 8
หมายเหตุขอ 23

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก)

เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญ ชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคา
จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิมแปลงคา
เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งนี้รวมถึงรายการบัญชีที่เกิดจากการจายชําระ
หรือรับชําระสิ่งตอบแทนลวงหนา

(ข)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและ
กระแสรายวัน รวมทั้ งเงิน ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี ส ภาพคล องสู ง ซึ่ งพร อมที่ จะเปลี่ ย นเป น เงิน สดในจํ านวนที่ ท ราบได และมี
ความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา
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นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถาม ถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ค)

ลูกหนี้อนื่ และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้รับรูเมื่อบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนตามสัญ ญา หากบริษัทรับรูรายไดกอนที่จะมีสิทธิที่
ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการ
ชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา หนี้สูญจะถูกตัดจําหนายเมื่อเกิดขึ้น

(ง)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย บันทึกบัญชีในงบการเงินโดยใชวิธีราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
การจําหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่บริษัทจําหนายเงินลงทุนที่ถืออยูเพียงบางสวน การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและเงินลงทุนที่ยัง
ถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

(จ)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลค าของสิน ทรัพ ย หรือทั้ งสองอยาง ทั้ งนี้ ไมไ ดมีไวเพื่ อขายตามปกติของธุรกิ จ หรือใช ในการผลิต หรือจั ดหาสิ นคาหรือ
ใหบริการ หรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
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ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง ซึ่งรวม
ตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชน และ
รวมตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละ
รายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง

20 ป
5, 20 ป

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหมถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป
(ฉ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง ซึ่ง
รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่
และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย และ
ตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจาก
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใชประโยชนที่ตางกันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับ
มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
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การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยนั้นจะถูก
จัดประเภทใหมเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี
ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชนโดยประมาณของ
สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพย แสดงไดดังนี้

สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน

5, 20
5, 10, 20
5, 10, 15, 20
5, 10
3, 5, 20

ป
ป
ป
ป
ป

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
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(ช) สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชประโยชนทราบไดแนนอนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
รายจายภายหลังการรับรูรายการ
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเปนสินทรัพยที่
สามารถระบุไดที่เกี่ยวของนั้น
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพย
ไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังนี้
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

3, 5, 10 ป

บริษัทไมไดคดิ คาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยที่อยูร ะหวางการพัฒนา
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ซ) การดอยคา
มูลคาตามบัญ ชีของสินทรัพยของบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม
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และสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกปในชวงเวลา
เดียวกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะ
ได รั บ คื น ผลขาดทุ น จากการด อ ยค า จะบั น ทึ ก ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เว น แต เมื่ อ มี ก ารกลั บ รายการ การประเมิ น มู ล ค า
ของสิ น ทรั พ ย เ พิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย ชิ้ น เดี ย วกั น กั บ ที่ เ คยรั บ รู ใ นส ว นของผู ถื อ หุ น และมี ก ารด อ ยค า ในเวลาต อ มา
ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรม
ของสิ น ทรั พ ย หั ก ต น ทุ น ในการขายแล ว แต มู ล ค าใดจะสู งกว า การประเมิ น มู ล ค าจากการใช ข องสิ น ทรั พ ย ป ระมาณจาก
กระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจ
ประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย
การกลับรายการดอยคา
ผลขาดทุ น จากการดอ ยค าของสิ นทรัพ ยท างการเงินจะถูก กลั บ รายการเมื่อ มู ลค าที่ ค าดวาจะไดรับ คื นเพิ่ ม ขึ้น ในภายหลั ง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ทุกรอบระยะเวลา
รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวย
คาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนายสะสม เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน
(ฌ) เจาหนี้อื่น
เจาหนี้อื่นแสดงดวยราคาทุน
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(ญ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันที่จะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรูเมื่อบริษัทไดรับ
ชําระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไมไดจากลูกคากอนที่บริษัทรับรูรายไดที่เกี่ยวของ
(ฎ)

ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพั นในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถู กรับรูเปน คาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุ นในรอบระยะเวลาที่
พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผู ก พั น สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท จากโครงการผลประโยชน ที่ กํ า หนดไว ถู ก คํ า นวณแยกต า งหากเป น รายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการ
คิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนั้นใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่ไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ในการวั ด มู ล ค า ใหม ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน ที่ กํ า หนดไว สุ ท ธิ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทกําหนดดอกเบี้ยจายของหนี้สินผลประโยชนที่
กําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจายชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่เกี่ยวของกับ
การบริการในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรูผลกําไรและ
ขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของ
พนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน การวัดมูลคาใหม
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดขึ้นกอน เมื่อบริษัทไมสามารถยกเลิกขอเสนอการให
ผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไป หรือเมื่อบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง หากระยะเวลาการจายผลประโยชน
เกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนดังกลาวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน ระยะสั้น ของพนั ก งานรับ รูเป น ค าใช จ ายเมื่ อ พนั กงานทํ างานให หนี้ สิน รับ รูด วยมู ล ค าที่ ค าดวาจะจ ายชําระ
หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานให
ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล
(ฏ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน จะรับ รูก็ตอ เมื่อ บริษัท มีภ าระผูก พัน ตามกฎหมายหรือ ภาระผูกพัน โดยอนุม านที่เ กิด ขึ้น ในปจ จุบัน
ซึ่งเปน ผลมาจากเหตุก ารณใ นอดีต ที่ป ระมาณการไดอ ยา งนาเชื่อ ถือ และมีค วามเปน ไปไดคอ นขางแนนอนวาประโยชน
เชิง เศรษฐกิจจะตองถูก จา ยไปเพื่อ ชํา ระภาระผูก พัน ดังกลา ว ประมาณการหนี้สิน พิจ ารณาจากการคิด ลดกระแสเงิน สด
ที่จ ะจา ยในอนาคตโดยใชอัต ราคิด ลดในตลาดปจ จุบัน กอ นคํา นึง ถึง ภาษีเงิน ได เพื่อ ใหส ะทอ นจํา นวนที่อ าจประเมิน ได
ในตลาดปจ จุบัน ซึ่ง แปรไปตามเวลาและความเสี่ย งที่มีตอ หนี้สิน ประมาณการหนี้สิน สว นที่เ พิ่ม ขึ้น เนื่อ งจากเวลาที่
ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน

(ฐ)

รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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รายไดคาบริการ
รายไดคาทรัพยสินทางปญญา รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและรายไดคาบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลา
การใหสิทธิและการใหบริการ
รายไดคาเชา
รายไดคาเชารับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายเริ่มแรกที่เกิดเปนการเฉพาะเพื่อกอใหเกิด
รายไดตามสัญญาเชาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดคาใชจายนั้น
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึก ในกําไรหรือขาดทุนตามอัต ราดอกเบี้ยที่แทจ ริง เงินปนผลรับบันทึก ในกําไรหรือขาดทุน ในวันที่บริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผล
(ฑ) คาใชจาย
สัญญาเชาดําเนินงาน
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตาม
สัญญาเชาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชามื่อไดรับการยืนยัน
การปรับคาเชา
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายสวนที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไป
ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง
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คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
บริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจํานวนหนึ่งที่เขาหลักเกณฑสําหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน พนักงาน
ที่เห็นชอบกับขอเสนอจะไดรับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จํานวนปที่ทํางาน หรือจํานวนเงินเดือน
คงเหลือกอนการเกษียณตามปกติ บริษัทบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
(ฒ) ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
ของงวดปจ จุบัน และภาษีเงิน ไดร อการตัด บัญ ชีรับ รูในกํา ไรหรือ ขาดทุน เวน แตในสว นที่เ กี่ย วกับ รายการที่รับ รู
โดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตอง
เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
และจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้
การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้น
ไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคา
หากเปนไปไดวาจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับ
ผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่
บริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ในการกํ า หนดมู ล ค า ของภาษี เงิน ได ข องงวดป จ จุ บั น และภาษี เงิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี บริษั ท ต อ งคํ า นึ งถึ ง ผลกระทบของ
สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ บริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษี
เงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการ
ตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ ในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และ
อาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ อาจจะทําใหบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับ
ความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่
เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
นําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงาน
จัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความ
ตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สิน
ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการกลับรายการ
ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ ดังนั้น กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่พิจารณา
จากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดทั้งจํานวน สินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใชจริง
4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันหรือมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญทั้งทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
ความสัมพันธที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)

ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ
เปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
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ชื่อกิจการ
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทอินวีนิค จํากัด
United Pulp and Paper Co., Inc.
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจีพ-ี ที พลาสติกส จํากัด
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส จํากัด
บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตสี้  จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
บริษัทไทยพนาบูรณ จํากัด
บริษัทไทยพนาราม จํากัด
บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
บริษัทสวนปารังสฤษฎ จํากัด
บริษัทไทยพนาดร จํากัด
บริษัทไทยพนาสณฑ จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทไดนา แพคส จํากัด
บริษัทโอเรียนท คอนเทนเนอร จํากัด
บริษัทดี อิน แพค จํากัด
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิล้ แพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด
บริษัทคอนิเมก จํากัด

ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชาติ
ไทย
ไทย
ฟลิปปนส
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิงคโปร
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม

183

��������������������������������������������������������������

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ชื่อกิจการ
บริษัทเอสเคไอซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
New Asia Industries Co., Ltd.
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
TCG Rengo (S) Limited *
Paperlink Inter-Trade Corporation **
PT Primacorr Mandiri
PT Indoris Printingdo
PT Indocorr Packaging Cikarang
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
Interpress Printers Sendirian Berhad
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
P&S Holdings Corporation
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
PT SCG Indonesia
SCG Vietnam Co., Ltd.
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด

ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชาติ
ไทย
ไทย
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
สิงคโปร
ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
ฟลิปปนส
ไทย
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนโดยตรง
เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนโดยออม
เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนโดยออม
เป น บริษั ท ย อย บริษั ท ปู น ซิ เมนต ไทย จํากั ด
(มหาชน)
เป น บริษั ท ย อย บริษั ท ปู น ซิ เมนต ไทย จํากั ด
(มหาชน)
เป น บริษั ท ย อย บริษั ท ปู น ซิ เมนต ไทย จํากั ด
(มหาชน)

* อยูระหวางการชําระบัญชี
** Paperlink Inter-Trade Corporation ไดควบกิจการกับ United Pulp and Paper Co., Inc. เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปไดดังนี้
2562

2561

นโยบายการกําหนดราคา

(พันบาท)
บริษัทใหญ
คาเชาและคาบริการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยจาย
บริษัทยอย
รายไดคาเชา
รายไดคาทรัพยสินทางปญญา
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการและ
รายไดคาบริการ
รายไดเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย

บริษัทรวม
รายไดเงินปนผล

194,986
1,255,622

191,124
777,839

อัตราตามสัญญาและการใชบริการ
อัตราตามสัญญา

30,341
7,404
1,522,432

28,779
7,553
1,451,422

1,556,920
966,849
392

7,802,977
582,567
106

อัตราตามสัญญา
อัตรารอยละของรายไดจากการขาย
ตามการใชบริการและอัตรารอยละ
ของรายไดจากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจาย
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

9,457

11,123

ตามจํานวนที่ประกาศจาย

งบกํ า ไรขาดทุ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท แสดงต น ทุ น ทางการเงิ น จํ า นวน 289 ล า นบาท
(2561: 195 ลานบาท) ประกอบดวยดอกเบี้ยจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และคาใชจายทางการเงินจํานวน 1,256 ลานบาท
(2561: 778 ลานบาท) และดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 967 ลานบาท (2561: 583 ลานบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
United Pulp and Paper Co., Inc.
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส จํากัด
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
อื่นๆ
รวม

5,396

3,471

77,567
30,399
24,822
15,697
15,003
13,174
10,056
8,128
7,034
5,212
3,134
2,344
11,065
229,031

56,992
19,071
26,432
18,494
9,143
12,949
8,824
3,638
1,603
12,377
172,994

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกจิ การที่เกีย่ วของกัน
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทยอย
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
บริษัทเอสซีจีพ-ี ที พลาสติกส จํากัด
รวม

29,631,410
3,740,011
579,474
33,950,895

13,194,544
3,704,207
826,452
137,794
17,862,997

2562

2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกจิ การที่เกี่ยวของกันมีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)
17,862,997
11,147,587
42,426,889
32,824,094
(26,338,991)
(26,108,684)
33,950,895
17,862,997

เงินจายลวงหนาคาสิทธิการใชซอฟตแวรแสดงภายใตลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

14,050

11,321
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทอื่นๆ
SCG Vietnam Co., Ltd.
PT SCG Indonesia
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
อื่นๆ
รวม

43,035

43,155

5,048
2,152

3,598
697

3,312
1,644
1,162
2,826
59,179

3,561
1,768
2,937
2,925
58,641

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
2562

2561
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทอินวีนิค จํากัด
บริษัทเอสซีจีพ-ี ที พลาสติกส จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด
รวม

33,756,240

23,309,751

98,357
28,452
15,319
8,322
343
33,907,033

27,553
5,267
831
23,343,402

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันมีดังนี้
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

(พันบาท)
23,343,402
15,458,617
40,569,245
21,258,580
(13,373,795)
(30,005,614)
33,907,033
23,343,402

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสําคัญ
2562

2561
(พันบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

82,730
16,556
99,286

94,956
8,609
103,565

ค าตอบแทนคณะกรรมการและผู บ ริ ห ารคนสํ าคั ญ ประกอบด วย ค าตอบแทนที่ จ ายให แ ก ค ณะกรรมการบริ ษั ท เอสซี จี
แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดแก เงินเดือน โบนัส
เงิน ตอบแทนพิเ ศษและอื ่น ๆ รวมทั ้ง เงิน สมทบกองทุน สํ า รองเลี ้ย งชีพ ที ่บ ริษ ัท จา ยสมทบใหผู บ ริห ารในฐานะ
พนักงานของบริษัท

189
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

5

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัททั่วไป
รวม

4

2562

2561

(พันบาท)
229,031
172,994
20,400
25,275
254,306
193,394

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

2562
คาใชจายเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยคางรับ
อื่นๆ
รวม

2561

(พันบาท)
152,529
192,409
16,027
29,111
32,786
24,838
193,394
254,306

6

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
P&S Holdings Corporation
รวม

สัดสวนความเปนเจาของ
2562
2561
(รอยละ)
49
49
40
40
500,000
262,588
762,588

2562

ทุนชําระแลว

500,000
262,588
762,588

2561

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระหวางปสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทรวม

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2561

(พันบาท)
245,000
245,000
105,121
105,121
350,121
350,121

2562

วิธีราคาทุน

9,457
9,457

11,123
11,123

รายไดเงินปนผล
2562
2561

190
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

��������������������������������������������������������������

191

192

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

รวม

42,891,461

17,262,411

สัดสสัวดนสวน
ความเป
นเจานของ
ทุนชําทุระแล
ความเป
เจาของ
นชําวระแลว
25622562 25612561 25622562
2561 2561
(รอยละ)
(รอยละ)
บริ
ษ
ท
ั
สยามคราฟท
อ
ต
ุ
สาหกรรม
จํ
า
กั
ด
100
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
100 100 100 3,450,000
3,450,000 3,450,000
3,450,000
บริ
ษ
ท
ั
กลุ
ม

สยามบรรจุ
ภ
ณ
ั
ฑ
จํ
า
กั
ด
70
70
1,384,000
1,384,000
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
70
70
1,384,000
1,384,000
บริ
100100 100 100 70,200
บริษษัทัทอิอินนวีวีนนิคิคจําจํกัาดกัด
70,200 70,20070,200
บริ
บริษษัทัทฟฟนนิคิคซซพัพัลพลพแอนด
แอนดเพเพอร
เพเพอรจําจํกัาดกั(มหาชน)
ด (มหาชน) 69.58
69.58 69.5869.582,462,812
2,462,812 2,462,812
2,462,812
United Pulp and Paper Co., Inc.
77.33 77.33 4,327,982
4,327,982
United Pulp and Paper Co., Inc.
77.33 77.33 4,327,982
4,327,982
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
98.20 98.20 3,582,537
3,582,537
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
98.20 98.20 3,582,537
3,582,537
49,000
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 100
100
49,000
49,000
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 100
100
49,000
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
100
100
890,000
890,000
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
100
100
890,000
890,000
170,000
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด
100
100
170,000
170,000
บริษษัทัทเอสซี
เอสซีจจีพีพี-ทีี โซลู
ชั่น จํกาสกัจํดากัด
170,000 149,000
บริ
พลาสติ
51 100 100 100 385,900
บริษัทSolutions
เอสซีจีพี-ที(Singapore)
พลาสติกส จํPte.
ากัดLtd.
385,900 726,880
149,000
SCGP
10.3451 100 10021,715,830
SCGP
Solutions
21,715,830
-726,880
บริ
ษัทเอสซี
จีพี รีจิด (Singapore)
พลาสติกส จํากัPte.
ด Ltd.
10010.34 - 100 4,403,200
บริ
ษ
ท
ั
เอสซี
จ
พ
ี
ี
รี
จ
ด
ิ
พลาสติ
ก
ส
จํ
า
กั
ด
100
4,403,200
42,891,461 17,262,411 รวม

34,511,473

28,462,400

3,982,680
3,982,680 3,982,680
3,982,680
1,013,805
1,013,805
1,013,805
1,013,805
70,20070,200 70,200 70,200
13,439,561
13,439,561 13,439,561
13,439,561
2,963,899
2,963,899
2,963,899
2,963,899
5,007,375
5,007,375
5,007,375
5,007,375
49,000
49,000
49,000
49,000
890,000
890,000
890,000
890,000
170,000
170,000
170,000 149,000170,000
196,812
196,812 726,880149,000
2,324,941
2,324,941
4,403,200
- 726,880
4,403,200
34,511,473
28,462,400 -

วิธีราคาทุวิธนีราคาทุน
2562 2562
2561 2561

ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทยัทอยยอยณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
และเงิ
ปนผลรั
บจากเงิ
นระหว
นเดีนยมีวกั
เงิเงินนลงทุ
และเงิ
นป นผลรั
บจากเงิ
นลงทุนนลงทุ
ระหว
างปสาิ้นงป
สุดสวัิ้นนสุเดีดยวัวกั
ดังนนี้ มีดังนี้

บริษษัทัทเอสซี
เอสซีจจี แพคเกจจิ
ี แพคเกจจิ
(มหาชน)
บริ
้ง ้งจําจํกัาดกัด
(มหาชน)
หรับบป�ป�สสิ้นิ้นสุสุดด
นวาคม
2562
2561
สํสําาหรั
วัวั
นน
ทีที
่ 31่ 31ธันธัวาคม
2562
และและ
2561

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นน

64,035

64,035

34,447,438

28,398,365

1,556,920

7,802,977

ผลขาดทุนผลขาดทุ
จาก นจาก
การดอยคการด
าสะสม
สุทธิ
รายไดเงินปนผล
อยคาสะสม
สุทธิ
รายไดเงินปนผล
2562 2562 2561 2561 2562 2562 2561
2561 2562
25622561
2561
(พันบาท)(พันบาท)
3,982,680 3,982,680
1,069,500 1,069,500
7,107,000 7,107,000
- 3,982,6803,982,680
1,013,805 1,013,80596,880 96,880
290,640 290,640
- 1,013,8051,013,805
64,035 64,035 64,035 64,035 6,165 6,1656,165
6,165
- 13,439,561
13,439,561
152,516
126,811
13,439,561 13,439,561
152,516
126,811
2,963,899
2,963,899
2,963,899
2,963,899
5,007,375
5,007,375
211,075
254,026
5,007,375
5,007,375
211,075
254,026
49,000
49,000
26,949
24,500
49,000
49,000
26,949
24,500
890,000
890,000
890,000
890,000
170,000
170,000
- 196,812 170,000
- 149,000 170,000 - 2,324,941 196,812
- 726,880 149,000 - 4,403,2002,324,941 726,880 - 4,403,200
64,035
64,035
34,447,438
28,398,365
1,556,920
7,802,977
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194

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

9

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

43,016
43,016
175
43,191

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

128,251
197
2,206
130,654
688
433
131,755

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

321,375
9,354
(3,190)
8,237
335,776
7,980
(2,089)
10,508
352,175

เครื่องจักร
และอุปกรณ

891
78
969
969

ยานพาหนะ
(พันบาท)

62,276
904
(14,067)
1,183
50,296
694
900
51,890

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สํานักงาน

17,260
9,394
(11,847)
14,807
11,030
(3,605)
(8,170)
14,062

งานระหวาง
กอสราง

573,069
19,927
(17,257)
(221)
575,518
20,547
(5,694)
3,671
594,042

รวม
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195

80,305
3,277
83,582

11,859
12
11,871
31,157
31,320

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
50,349
48,173

74,357
5,948
-

11,849
10
-

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

123,459
114,700

212,317
25,434
(276)
237,475

190,615
24,859
(3,157)

เครื่องจักร
และอุปกรณ

504
409

465
95
560

373
92
-

ยานพาหนะ
(พันบาท)

5,319
4,677

44,977
2,236
47,213

55,312
3,717
(14,052)

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สํานักงาน

14,807
14,062

-

-

งานระหวาง
กอสราง

225,595
213,341

349,923
31,054
(276)
380,701

332,506
34,626
(17,209)

รวม

196
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

��������������������������������������������������������������

203

204

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััทย่่อย

ธุุรกิิจ/ผลิิตภััณฑ์์หลััก

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

10 บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

13 Vina Kraft Paper Co., Ltd.

14
15
16
17
18

19 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
บริิษััทไทยคอนเทนเนอร์์ขอนแก่่น จำำ�กััด
บริิษััทไทยคอนเทนเนอร์์ระยอง จำำ�กััด
TCG Rengo (S) Limited
New Asia Industries Co., Ltd.

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

12 บริิษััทพรีีซิิชั่่�น พริ้้�นท์์ จำำ�กััด

11 บริิษััทวีีซี่่� แพ็็คเกจิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป

กิิจการลงทุุน
กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

กิิจการลงทุุน
กิิจการลงทุุน
บริิหารสิินทรััพย์์และทรััพย์์สิินทางปััญญา
อบรมและสััมมนา

บริิษััทเอสซีีจีีพีี โซลููชั่่�น จำำ�กััด
บริิษััทเอสซีีจีีพีี รีีจิิด พลาสติิกส์์ จำำ�กััด
บริิษััทอิินวีีนิิค จำำ�กััด
บริิษััทเอสซีีจีีพีี เอ็็คเซลเลนซ์์ เทรนนิ่่�ง
เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
8 บริิษััทเอสเคไอซีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
9 United Pulp and Paper Co., Inc.

4
5
6
7

1 บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
2 บริิษัทั เอสซีีจีี เปเปอร์์ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด พลัังงานและสาธารณููปโภค
3 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. กิิจการลงทุุน

ชื่่�อบริิษััท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3876

0 2586 3333
0 2586 3333
-

โทรศััพท์์

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
0 2586 3333
9th Floor, Fort Legend Tower, 3rd Avenue (63) 2870 0100
corner, 31st Street, Bonifacio Global City,
Taguig City, the Philippines
222 หมู่่ที่่� � 1 ถนนแสงชููโต ตำำ�บลวัังขนาย
0 3461 5800
อำำ�เภอท่่าม่่วง จัังหวััดกาญจนบุุรีี
500/54 หมู่่�ที่่� 3 นิิคมอุุตสาหกรรมเหมราช
0 3895 8200
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด ตำำ�บลตาสิิทธิ์์� อำำ�เภอปลวกแดง
จัังหวััดระยอง
30/139 หมู่่�ที่่� 1 นิิคมสิินสาคร ตำำ�บลโคกขาม
0 2105 4477
อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร
D-6A-CN, My Phuoc Industrial Park No.3, (84) 8268 0240-2
Ben Cat District, Binh Duong Province,
Vietnam
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
0 2586 5991
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
0 2586 3333
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
0 2586 3333
21, Fourth Chin Bee Road, Singapore
(65) 6261 5846
(84) 83729 4160
Lot B3, Road 2, Binh Chieu Industrial
Park, Binh Chieu Ward, Thu Duc District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
(84) 0650 374
No.7, Street 6, Vietnam-Singapore
3031
Industrial Park, Thuan An District,
Binh Duong Province, Vietnam

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018981
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
**
**

(84) 0650 378
2816

**

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

0 2586 4723
0 2586 2164
0 2586 2164
(65) 6265 3144
(84) 83729 3028

(84) 8268 0239

0 3445 2339

0 3895 0078

0 3461 5899

0 2586 2164 หุ้้�นสามััญ
(63) 2870 0409 หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ

0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 4507

0 2586 2164
0 2586 2164
-

โทรสาร

1,700,000
62,400,000
702,000
1,150,000

1,699,998
62,399,998
701,998
1,149,998

34,499,998
8,899,998
99,000,000

607

1,384
150
650
56
345

6,069

33

497

-

13,840,000
150,000
650,000
2,400,000
-

-

3,340,000

4,972,000

-

9,687,999
-

-

-

-

3,583 358,253,721 351,791,210

1.0
10,000
10,000
1,082 140,570,863 109,995,290
3,246 840,000,000 648,244,594

170
4,403
70
49

3,450 34,500,000
890
8,900,000
21,716 961,485,330

70.00

70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

70.00

75.00

80.00

98.20

100.00
99.70

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

สััดส่่วน
การถือ
ื หุ้้�น
ชนิิด
ทุุน
จำำ�นวนหุ้้�นที่่� จำำ�นวนหุ้้�นที่่� โดยตรง/อ้้อม
ของหุ้้�น ชำำ�ระแล้้ว จำำ�หน่่ายแล้้ว บริิษััทถืืออยู่่�
ทั้้�งหมด*
ที่่�ถืืออยู่่� (ล้้านบาท)
(หุ้้�น)
(หุ้้�น)
(ร้้อยละ)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

21 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.

22 บริิษััทไดน่่า แพคส์์ จำำ�กััด

23 บริิษััทโอเรีียนท์์คอนเทนเนอร์์ จำำ�กััด

24 บริิษััทดีี อิิน แพค จำำ�กััด

25 PT Indocorr Packaging Cikarang

26 PT Indoris Printingdo

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

บริิษััทผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด
บริิษััทสยามฟอเรสทรีี จำำ�กััด
บริิษััทพนััสนิิมิิต จำำ�กััด
บริิษััทไทยพนาสณฑ์์ จำำ�กััด
บริิษััทไทยพนาดร จำำ�กััด
บริิษััทไทยพนาราม จำำ�กััด
บริิษััทสวนป่่ารัังสฤษฎ์์ จำำ�กััด
บริิษััทสยามพนาเวศ จำำ�กััด
บริิษััทไทยพนาบููรณ์์ จำำ�กััด
บริิษััทไทยวนภููมิิ จำำ�กััด
บริิษััทกระดาษสหไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ภาชนะบรรจุุอาหาร/เยื่่�อและกระดาษ
สวนไม้้
สวนไม้้
สวนไม้้
สวนไม้้
สวนไม้้
สวนไม้้
สวนไม้้
สวนไม้้
สวนไม้้
เยื่่�อและกระดาษ

27 บริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์ จำำ�กััด ภาชนะบรรจุุอาหาร/เยื่่�อและกระดาษ
(มหาชน)
28 บริิษััทฟิินิิคซ ยููทิลิิ ิตี้้�ส์์ จำำ�กััด
สาธารณููปโภค

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

ธุุรกิิจ/ผลิิตภััณฑ์์หลััก

20 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.

ชื่่�อบริิษััท

99 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ�บลกุุดน้ำำ��ใส อำำ�เภอน้ำำ��พอง
จัังหวััดขอนแก่่น
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
131 หมู่่�ที่่� 2 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย
ตำำ�บลสำำ�โรงกลาง อำำ�เภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ

Lot 6 Nam Sach Industrial Zone, Nam
Sach District, Hai Duong Province,
Vietnam
Lot No. 20, Road B, Lin Trung EPZ,
Thu Duc District, Ho Chi Minh City,
Vietnam
297/2 หมู่่�ที่่� 2 ซอยวิิรุุณราษฎร์์ ถนนเศรษฐกิิจ 1
ตำำ�บลอ้้อมน้้อย อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน
จัังหวััดสมุุทรสาคร
12/5, 12/8 หมู่่�ที่่� 8 ซอยเลีียบคลอง
ชลประทานสวนส้้ม ถนนพระรามที่่� 2
ตำำ�บลบ้้านเกาะ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร
58/2 หมู่่�ที่่� 6 ถนนพระประโทน-บ้้านแพ้้ว
ตำำ�บลตลาดจิินดา อำำ�เภอสามพราน
จัังหวััดนครปฐม
Jl. Industri Selatan 2 Block LL-3,
Jababeka Industrial Estate Cikarang,
Pasirsari Village, South Cikarang
Sub-district, Bekasi Regency, Indonesia
Jl. Raya Serang KM 18.8, Sukanegaka
Village, Rt.003/Rw.01, Cikupa District,
Tangerang Regency, Banten Province,
Indonesia
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

(84) 0320 375
2868

โทรสาร

0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3333
0 2586 3333
0 2754 2100-10

0 4343 3104-6

0 2586 3333

0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 2164
0 2586 2164
0 2754 2118

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ
0 4343 3101 หุ้้�นสามััญ

0 2586 2164

20,000

503,167

5,000

26,000,000

900,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,770
184
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
3.0
2.5
430

77,700,000
1,840,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
25,000
30,000
25,000
43,000,000

-

2,365 236,474,780 164,506,148
98
9,806,380
6,857,036
1,500 15,000,000
-

55

50

260

90

(62) 21 596 0772-3 (62) 21 596 0774 หุ้้�นสามััญ
(62) 21 596 3076

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

220

248

298

0 3498 1406-7

0 3488 3421

0 2810 9103

**

**

(62) 21 893 6868 (62) 21 893 6565 หุ้้�นสามััญ

0 3498 1401-4

0 3488 3422-4

0 2810 9346-7

(84) 83 729 1030 (84) 83 729 1031

(84) 0320 375
3862

โทรศััพท์์

69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.55

69.58

69.58

69.96

69.99

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

สััดส่่วน
การถือ
ื หุ้้�น
ชนิิด
ทุุน
จำำ�นวนหุ้้�นที่่� จำำ�นวนหุ้้�นที่่� โดยตรง/อ้้อม
ของหุ้้�น ชำำ�ระแล้้ว จำำ�หน่่ายแล้้ว บริิษััทถืืออยู่่�
ทั้้�งหมด*
ที่่�ถืืออยู่่� (ล้้านบาท)
(หุ้้�น)
(หุ้้�น)
(ร้้อยละ)
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ธุุรกิิจ/ผลิิตภััณฑ์์หลััก

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

กิิจการลงทุุน
กิิจการลงทุุน
บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว

บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป

บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว

42 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

43 PT Dayasa Aria Prima

44 บริิษััททีีซีี เฟล็็กซิิเบิ้้�ลแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด
45 บริิษััทเอสซีีจีีพีี-ทีี พลาสติิกส์์ จำำ�กััด
46 บริิษััทตะวัันนาบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด

47 Tin Thanh Packing Joint Stock
Company

48 บริิษััทคอนิิเมก จำำ�กััด

49 บริิษััทพรีีแพค ประเทศไทย จำำ�กััด

กิิจการลงทุุน

51 P&S Holdings Corporation

88 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ�บลคุุยบ้้านโอง
อำำ�เภอพรานกระต่่าย จัังหวััดกำำ�แพงเพชร

543 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลแพรกษา อำำ�เภอเมืือง
สมุุทรปราการ จัังหวััดสมุุทรปราการ
9th Floor, Fort Legend Tower, 3rd Avenue
corner, 31st Street, Bonifacio Global City,
Taguig City, the Philippines
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

No.1 Jalan Taylor’s, 47500 Subang Jaya,
Selangor Dural Ehsan, Malaysia
Jl. Raya Serang KM 13.8, Tristate Industrial
Estate, Desa Sukadamai, Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, Indonesia
Jl. Abdul Muis 30, Jakarta Pusat 10160,
Indonesia
Jl. Abdul Muis 30, Jakarta Pusat 10160,
Indonesia
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ
599 หมู่่�ที่่� 4 ถนนพััฒนา 1 ตำำ�บลแพรกษา
อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ
จัังหวััดสมุุทรปราการ
Lot C20, Duc Hoa Ha Plastic Industrial
Group, Binh Tien Hamlet, Duc Hoa Ha
Commune, Duc Hoa District, Long An
Province, Vietnam
40 หมู่่�ที่่� 12 ซอยสหมิิตร 2 ถนนสุุขุุมวิิท 77
ตำำ�บลศีีรษะจรเข้้น้้อย อำำ�เภอบางเสาธง
จัังหวััดสมุุทรปราการ
30/145 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลโคกขาม
อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

โทรสาร

0 2586 4723
0 2586 2164
0 2324 0079

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นสามััญ

0 5585 8033

0 2586 3333

(63) 2870 0100

0 2709 3110-7

0 3444 0600-5

0 2738 0305

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ

หุ้้�นสามััญ

0 5585 8031

0 2586 2164

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

(63) 2870 0409 หุ้้�นสามััญ

0 2324 0336

0 3444 0606-7

0 2326 6275

(84) 723 779 747 (84) 723 779 750 หุ้้�นสามััญ

0 2586 5991
0 2586 3333
0 2324 0781

(62) 21 344 1316 (62) 21 345 7643 หุ้้�นสามััญ

(62) 21 344 1316 (62) 21 345 7643 หุ้้�นสามััญ

(603) 5542-1716 (603) 5542-1703 หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ
(62) 21 596 2345 (62) 21 596 2000 หุ้้�นสามััญ

โทรศััพท์์

* สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยตรง/อ้้อมของบริิษััทย่่อยและบริิษััทอื่่�น
** เป็็นบริิษััทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวีียดนาม ซึ่่�งไม่่มีีการออกหุ้้�นให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น สััดส่่วนการลงทุุนของบริิษััทเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในใบรัับรองการลงทุุน (Investment Certificate)

52 บริิษััทสยามนิิปปอน อิินดััสเตรีียล เปเปอร์์ กระดาษชนิิดพิิเศษ
จำำ�กััด
53 บริิษััทสหกรีีน ฟอเรสท์์ จำำ�กััด
พลัังงานและสาธารณููปโภค

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

50 บริิษััทสยามทบพัันแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด

บริิษััทร่่วมและอื่่น
� ๆ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

41 PT Primacorr Mandiri

40 Interpress Printers Sendirian Berhad ภาชนะบรรจุุอาหาร

ชื่่�อบริิษััท

47,478,796
28,000,000
101,000

190

1,100

263

500

322
90

420

422

2,108
386
300

19,000,000

11,000,000

27,650,000

5,000,000

3,220,000
900,000

4,200,000

17,204,201

21,079,194
3,859,000
3,000,000

547 250,000,000

2,713 2,477,888,787

384
225
294

-

-

11,059,998

2,450,000

-

-

-

1,968,124
-

-

-

-

-

17.40

31.31

40.00

49.00

37.80

38.25

47.24

52.50
51.00
50.40

55.20

55.20

67.90

68.30

สััดส่่วน
การถือ
ื หุ้้�น
ชนิิด
ทุุน
จำำ�นวนหุ้้�นที่่� จำำ�นวนหุ้้�นที่่� โดยตรง/อ้้อม
ของหุ้้�น ชำำ�ระแล้้ว จำำ�หน่่ายแล้้ว บริิษััทถืืออยู่่�
ทั้้�งหมด*
ที่่�ถืืออยู่่� (ล้้านบาท)
(หุ้้�น)
(หุ้้�น)
(ร้้อยละ)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษท
ั เอสซีจี แพคเกจจิง
้ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ข้อมูลบริษัท

ผู้้�ถืือหุ้้�น

ทะเบียนเลขที่

0107537000921

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

1. บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูชน
ั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร ซึง
่ แบ่งออกเป็น
2 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร และสายธุรกิจเยื่อและ
กระดาษ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก

(ณ วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด วันที่ 24 มีนาคม 2537)
ทุนจดทะเบียน

1,000 ล้านบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

1,000 ล้านบาท

หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว

100 ล้านหุ้น
- ไม่มี -

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียน

4,500 ล้านบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

3,126 ล้านบาท

หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว

3,126 ล้านหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว

- ไม่มี -

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เว็บไซต์

www.scgpackaging.com

นายทะเบียนหุ้น

โทรศัพท์ +66 2586 2894
โทรสาร

+66 2586 3007

อีเมล

scgpackaging@scg.com

ผูล
้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษท
ั เพิม
่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)
และหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th และ www.scgpackaging.com

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ

(ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้ว)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

3,095,882,660

99.037

2. นายเทวััญ ตัันติิจััตตานนท์์

2,320,000

0.074

3. บริิษััทแรนเดอรีีเบอรามาการ จำำ�กััด

1,872,000

0.060

4. นางสาวอรพิินทร์์ ธิิดารััตน์์

1,634,000

0.052

5. นายแมน นานา

1,563,200

0.050

6. Roman Catholic Mission of Bangkok

1,068,960

0.034

7. นายอุุเทน ตัันติิจััตตานนท์์

1,000,000

0.032

8. นายสมศัักดิ์์� นานา

931,440

0.030

9. นายพิิพััฒพงศ์์ อิิศรเสนา ณ อยุุธยา

528,880

0.017

499,440

0.016

18,699,420

0.598

3,126,000,000

100.000

10. นายยุุพ  นานา
11. ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น ๆ
รวม

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: +66 2586 2894
โทรสาร:
+66 2586 3007
E-mail:
scgpackaging@scg.com
Website: www.scgpackaging.com

