
 

 

 

 

 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และ 

รายงานการใหค้วามเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบท่ีรวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน  

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานท่ีให้ความเช่ือมัน่เพื่อรายงานต่อการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบ

ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงจัดทาํโดยผูบ้ริหารของบริษทั  

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบน้ี ประกอบด้วย งบกาํไรขาดทุนรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหลกัเกณฑ์ท่ีผูบ้ริหารของบริษทัใช้เพื่อ

รวบรวมขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน

รวมเสมือนขอ้ 2 และ 3 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบน้ีรวบรวมขึ้นโดยผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อแสดงผลกระทบของ

รายการท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบข้อ 2 ท่ีมีต่อผล 

การดาํเนินงานรวมเสมือน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 เสมือนวา่รายการดงักล่าวไดเ้กิดขึ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัไดค้ดัลอกขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบริษทัท่ีรวมอยู่ในขอ้มูลทางการเงินเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบจากขอ้มูลทางการเงิน

ตามรายละเอียดท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 2.3 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบตามหลกัเกณฑ์

ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 2 และ 3 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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ความเป็นอิสระและการควบคุมคุณภาพของข้าพเจ้า 

 

ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณเก่ียวกบัความเป็นอิสระและขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณและคู่มือประมวลจรรยาบรรณสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงใช้เป็น

ห ลัก เ ก ณ ฑ์พื้ น ฐ า น สํ า ห รั บ ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย์สุ จ ริ ต  ค ว า ม เ ท่ี ย ง ธ ร ร ม  ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ชี พ และ 

ความระมดัระวงัรอบคอบ การรักษาความลบั และพฤติกรรมทางวิชาชีพ  

 

สํานักงานของข้าพเจ้าปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 และดํารงไวซ่ึ้งระบบการควบคุมคุณภาพ 

ท่ีสมบูรณ์รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีไดรั้บการบนัทึกไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐาน

ทางวิชาชีพ และ กฎหมายและขอ้กาํหนดของขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบของผูบ้ริหาร

ของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบขอ้ 2 และ 3 ใน

สาระสาํคญั 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานงานท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ รหสั 3420 เร่ืองงานท่ีให้ความเช่ือม่ันเพ่ือรายงานต่อการรวบรวม

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีรวมอยู่ในหนังสือชีช้วน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้วางแผนและปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่

อย่างสมเหตุสมผลว่า ผูบ้ริหารของบริษทัรวบรวมขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้

อ ธิ บ า ย ไ ว้ ใ น ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ร ว ม เ ส มื อ น ข้ อ  2 แ ล ะ  3  

ในสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

วตัถุประสงค์ของงานน้ีมิได้เพื่อให้ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการปรับปรุงแก้ไขหรือการออกรายงานใหม่ หรือการแสดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินในอดีต ซ่ึงใช้ในการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ และการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ไม่ไดร้วมถึงการตรวจสอบหรือสอบทานขอ้มูลทางการเงินดงักล่าว 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบท่ีรวบรวมอยู่ในหนังสือช้ีชวนมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อแสดงให้เห็น

ผลกระทบของเหตุการณ์หรือรายการท่ีมีนยัสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินรวมท่ียงัไม่ไดถู้กปรับปรุงของกลุ่มบริษทั เสมือนวา่

เหตุการณ์หรือรายการเกิดขึ้น ณ วนัท่ีท่ีระบุไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ดงักล่าว ดงันั้นขา้พเจา้ไม่ให้ความเช่ือมัน่ใดๆ ต่อผลท่ี

เกิดขึ้นจริงของเหตุการณ์หรือรายการท่ีเสนอสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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งานท่ีให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อรายงานว่าขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบรวบรวมตาม

หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นสาระสาํคญัหรือไม่นั้น รวมถึงการประเมินวา่หลกัเกณฑท่ี์ผูบ้ริหารของบริษทัใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลมี

ความสมเหตุสมผลหรือไม่สาํหรับการแสดงถึงผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัจากเหตุการณ์หรือรายการโดยตรง และเพื่อใหไ้ดม้า

ซ่ึงหลกัฐานท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอวา่ 

 

• รายการปรับปรุงเสมือนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้สดงอย่างเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และขอ้สมมติฐานในหมายเหตุประกอบ

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 4 และ 5 

 

• ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบสะทอ้นถึงการนาํรายการปรับปรุงเสมือนขา้งตน้ไปปรับปรุงขอ้มูล

ทางการเงินรวมท่ียงัไม่ไดถู้กปรับปรุงอยา่งเหมาะสม 

 

วิธีการปฏิบติังานท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของขา้พเจา้ตามความเขา้ใจในลกัษณะของกิจการ รวมถึงเหตุการณ์หรือ

รายการ ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อ มูลทา งการเ งินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบและสถา นการณ์ของงา น อ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการประเมินการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบโดยรวม 

 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานท่ีขา้พเจา้ไดรั้บมีความเพียงพอและเหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบขา้งตน้น้ีไดร้วบรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมาย

เหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 2 และ 3 ในสาระสาํคญั 

 

 

 

 

(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8179 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

25 พฤศจิกายน 256 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนรวมเสมือนทไีม่ได้ตรวจสอบ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงิน

ในอดีตของ ในอดีตของ Fajar รายการ ขอ้มูลทางการ

กลุ่มบริษทั (1) หลงัปรับปรุง (2) ปรับปรุงเสมือน หมายเหตุ เงินรวมเสมือน

รายไดจ้ากการขาย 65,974,360                 14,145,279                 (4,530,834)                 4.5, 4.6 75,588,805                 

ตน้ทุนขาย (52,836,895)               (10,645,460)               3,479,458                   4.1, 4.5, 4.6 (60,002,897)                

กําไรขันต้น 13,137,465                 3,499,819                   (1,051,376)                 15,585,908                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 37,069                        105,460                      3,792                          4.6 146,321                      

รายไดอื้น 575,288                      53,352                        (9,180)                        4.6 619,460                      

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 13,749,822                 3,658,631                   (1,056,764)                 16,351,689                 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (3,481,779)                 (389,591)                    104,749                      4.6 (3,766,621)                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (3,300,125)                 (338,445)                    158,888                      4.3, 4.6 (3,479,682)                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (527,368)                    -                             -                             (527,368)                     

รวมค่าใช้จ่าย (7,309,272)                 (728,036)                    263,637                      (7,773,671)                  

กําไรจากการดําเนินงาน 6,440,550                   2,930,595                   (793,127)                    8,578,018                   

ตน้ทุนทางการเงิน (1,171,562)                 (532,463)                    (198,674)                    4.2, 4.6 (1,902,699)                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 27,818                        -                             -                             27,818                        

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 5,296,806                   2,398,132                   (991,801)                    6,703,137                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (725,684)                    (641,660)                    250,567                      4.4, 4.6 (1,116,777)                  

กําไรสําหรับงวด 4,571,122                   1,756,472                   (741,234)                    5,586,360                   

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,072,413                   1,756,472                   4,507,357                   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 498,709                      -                             1,079,003                   

4,571,122                   1,756,472                   5,586,360                   

จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้วของ

   บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)

   (พนัหุ้น) 156,300                      -                             156,300                      

   PT Fajar Surya Wisesa Tbk

   (พนัหุ้น) -                             2,477,889                   -                              

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 26.06                          0.71                            28.84                          

(1)  กลุ่มบริษทั  หมายถึง บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

(2)  ขอ้มูลทางการเงินในอดีตของ Fajar หลงัปรับปรุงเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารแสดงรายการขอ้มูลทางการเงินรวมในอดีตของกลุ่มบริษทั 

ตามหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 5

(พันบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็นอย่างอืน)

 หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนรวมเสมือนทไีม่ได้ตรวจสอบ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงิน

ในอดีตของ ในอดีตของ Fajar รายการ ขอ้มูลทางการ

กลุ่มบริษทั (1) หลงัปรับปรุง (2) ปรับปรุงเสมือน หมายเหตุ เงินรวมเสมือน

รายไดจ้ากการขาย 87,254,869                 22,711,525                 (208,875)                    4.5 109,757,519               

ตน้ทุนขาย (69,074,282)                (15,812,918)                (81,434)                      4.1, 4.5 (84,968,634)                

กําไรขันต้น 18,180,587                 6,898,607                   (290,309)                    24,788,885                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 151,930                      -                              -                             151,930                      

รายไดอื้น 363,021                      34,608                        -                             397,629                      

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 18,695,538                 6,933,215                   (290,309)                    25,338,444                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                              (562,610)                     -                             (562,610)                     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (4,964,650)                  (643,814)                     -                             (5,608,464)                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (4,582,826)                  (416,462)                     6,040                          4.3 (4,993,248)                  

รวมค่าใช้จ่าย (9,547,476)                  (1,622,886)                  6,040                          (11,164,322)                

กําไรจากการดําเนินงาน 9,148,062                   5,310,329                   (284,269)                    14,174,122                 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,039,637)                  (729,619)                     (783,293)                    4.2 (2,552,549)                  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (14,603)                       -                              -                             (14,603)                       

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 8,093,822                   4,580,710                   (1,067,562)                 11,606,970                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,267,522)                  (1,331,665)                  229,235                      4.4 (2,369,952)                  

กําไรสําหรับปี 6,826,300                   3,249,045                   (838,327)                    9,237,018                   

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,065,539                   3,249,045                   7,119,290                   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 760,761                      -                              2,117,728                   

6,826,300                   3,249,045                   9,237,018                   

จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว

   ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)

   (พนัหุ้น) 156,300                      -                              156,300                      

   PT Fajar Surya Wisesa Tbk

   (พนัหุ้น) -                              2,477,889                   -                              

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 38.81                          1.31                            45.55                          

(1)  กลุ่มบริษทั  หมายถึง บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

(2)  ขอ้มูลทางการเงินในอดีตของ Fajar หลงัปรับปรุงเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารแสดงรายการขอ้มูลทางการเงินรวมในอดีตของกลุ่มบริษทั 

ตามหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 5

(พันบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็นอย่างอืน)

 หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนนี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนน้ี 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบน้ีไดรั้บอนุมติัและไดรั้บอาํนาจใหอ้อกขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือน

จากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษทัและบริษทัย่อย 

(“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจผลิตกระดาษสาํหรับบรรจุภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์เยือ่และกระดาษพิมพเ์ขียน 

 

2 หลักเกณฑ์การจัดทํา 

 

 2.1 คําอธิบายรายการ 

 

เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 55.004 ใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk และ 

บริษทัย่อย (“Fajar”) ซ่ึงเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑ์และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

อินโดนีเซีย โดยการซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 9.6 ลา้นลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 

20,817 ล้านบาท การเข้าซ้ือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ได้มาซ่ึงอํานาจควบคุม และตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย กาํหนดให้ต้องทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ Fajar โดยการทาํคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยด์ังกล่าวได้เสร็จส้ินแล้วเม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2562 กลุ่มบริษทัซ้ือหุ้นเพิ่มเติมตามคาํเสนอซ้ือ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.231 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงมีมูลค่ารวมประมาณ 47 พนัลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่า

เงินบาทประมาณ 102 ลา้นบาท ทั้งน้ีผลการทาํคาํเสนอซ้ือขา้งตน้ทาํให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นรวม

ทั้งส้ินร้อยละ 55.235 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด การไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุม

ใน Fajar จะช่วยขยายการเติบโตกลุ่มบริษทัในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอินโดนีเซีย ซ่ึงมี

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจ้ิงอยา่งมากในอนาคต 

 

ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 

20,888 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนสาํหรับการซ้ือธุรกิจดงักล่าว 
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 2.2 หลักเกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ไม่ได้ตรวจสอบ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และปัดเศษเพื่อให้

แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

การเขา้ซ้ือหุ้นใน Fajar ถือเป็นการเขา้ซ้ือท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขาย

หุ้นกลุ่มบริษทัจึงไดมี้การจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบโดยถือเสมือนว่ากลุ่มบริษัท 

ไดเ้ขา้ซ้ือ Fajar เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเพื่อใหข้อ้มูลแต่ไม่ไดเ้ป็นการแสดงหรือ

ช้ีวดัผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัซ่ึงอาจเกิดขึ้นถา้การซ้ือธุรกิจน้ี เกิดขึ้นจริง ณ วนัดงักล่าว ผูบ้ริหารไม่ให้

ความเช่ือมั่นใดๆ ต่อผลท่ีเกิดขึ้นจริงของเหตุการณ์หรือรายการท่ีเสนอสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กันยายน 2562 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังนั้นขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้

ตรวจสอบน้ีเหมาะสมสาํหรับวตัถุประสงคท่ี์กล่าวไวข้า้งตน้เท่านั้น 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบจัดทาํขึ้นเพื่อแสดงงบกําไรขาดทุนรวมเสมือนท่ีไม่ได้

ตรวจสอบสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

โดยถือเสมือนว่ากลุ่มบริษทัเขา้ซ้ือ Fajar เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561  ส่วนผลกระทบในงบแสดงฐานะการเงิน

จากรายการดังกล่าวไม่ได้ถูกแสดงรวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ ณ วันท่ี  

30 กนัยายน 2562 ซ่ึงรายการดงักล่าวไดส้ะทอ้นอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในอดีตของกลุ่มบริษทัแลว้ ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

การเขา้ซ้ือธุรกิจ Fajar ถูกแสดงในขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบโดยบนัทึกตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน (“TFRS”) ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูซ้ื้อสําหรับการซ้ือธุรกิจ

ดงักล่าว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงในการประเมินมูลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทั

ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายติุธรรม 

 

ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงรายการส่วนใหญ่ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคาร 

เและอุปกรณ์ ดงันั้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ Fajar จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยมูลค่าประมาณการ ผลการประเมิน

อาจมีการปรับปรุงเม่ือรายงานของผูป้ระเมินแลว้เสร็จ 
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 2.3 แหล่งข้อมูลทางการเงินสําหรับการจัดทาํข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชข้อ้มูลทางการเงินในอดีตดงัต่อไปน้ี 

 

(ก)  งบการเ งินรวมของกลุ่มบริษัท  สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงถูกตรวจสอบโดย 

ผูส้อบบญัชีและไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 โดยไดถู้ก

เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว ซ่ึงในรายงานผูส้อบบัญชีรับอนุญาตน้ีรวมถึงวรรคเร่ืองอ่ืน ซ่ึงอธิบาย

เก่ียวกับการออกงบการเงินรวมใหม่สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แทนรายงานฉบับเดิม 

เน่ืองจากมีการเปิดเผยส่วนงานดาํเนินงานเพิ่มเติม 

 

(ข) งบการเงินรวมของ Fajar สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงถูกตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีและได้

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเ ง่ือนไข  ตามรายงานลงวันท่ี  8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้ถูกเผยแพร่ 

ต่อสาธารณชนแลว้ 

 

(ค) งบการเงินรวมระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีไดรั้บ

การสอบทานโดยผูส้อบบญัชี และไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 

2562 โดยไม่ไดถู้กเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

(ง) ขอ้มูลทางการเงินของ Fajar สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร

ของ Fajar และสอบทานโดยผูส้อบบัญชี และได้ให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี  

31 ตุลาคม 2562 โดยไม่ไดถู้กเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

(จ) หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมของ Fajar สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ี

จดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหารของ Fajar โดยไดถู้กเผยแพร่ต่อสาธารณชนแลว้ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบแสดงรายการปรับปรุงเสมือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ี

สําคญัในการจดัทาํตามนโยบายการบญัชีและการจดัประเภทรายการเพื่อให้สอดคลอ้งกบักลุ่มบริษทั รวมถึง

การตดัรายการระหวา่งกนัและรายการปรับปรุงอ่ืนๆ 
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3 สมมติฐานที่สําคัญในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ไม่ได้ตรวจสอบ 

 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบมีไดด้งัน้ี 

 

(ก) ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบจัดทําขึ้ นโดยถือเสมือนว่ากลุ่มบริษัทได้มีการเข้าซ้ือ

หุน้ Fajar ในวนัท่ี 1 มกราคม 2561  

 

(ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัได้ออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงเพื่อใช้เป็น

เงินทุนสาํหรับการซ้ือธุรกิจ เป็นจาํนวนเงิน 20,888 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี  

 

4 รายการปรับปรุงเสมือนจากการซ้ือธุรกิจ Fajar 

 

4.1 การเพิ่มขึ้นของค่าเส่ือมราคาซ่ึงเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองจกัรเป็นจาํนวน 

4,000 ลา้นบาท สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ค่าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มขึ้นคาํนวณโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่โดยประมาณของ

สินทรัพย ์ซ่ึงอยูใ่นช่วง 3 ถึง 27 ปี คิดเป็นจาํนวนเงิน 141.1 ลา้นบาท และ 290.3 ลา้นบาท สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามลาํดบั 

 

4.2 การรับรู้รายการต้นทุนทางการเงินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามรายละเอียดท่ีได้อธิบายไว้ใน 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 3 (ข) เป็นจาํนวนเงิน 388.4 ลา้นบาท และ 783.3 ลา้นบาท 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามลาํดบั 

 

4.3 การกลบัรายการตน้ทุนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจาํ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจากการซ้ือธุรกิจ ท่ีถูกรวม 

อยู่ในผลการดาํเนินงานในอดีตของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตน้ทุนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจาํคิดเป็นจาํนวนเงิน 29.7 ลา้นบาท และ  

6.0 ลา้นบาท สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ตามลาํดบั 
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4.4 การรับรู้รายการภาษีเงินไดซ่ึ้งเกิดจากรายการปรับปรุงในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 

4.1 และ 4.2 โดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 สําหรับประเทศไทย และ ร้อยละ 25 สําหรับประเทศอินโดนีเซีย 

ผลประโยชน์จากภาษี เ งินได้คิดเป็นจํานวนเงิน 113.0 ล้านบาท และ 229.2 ล้านบาท สําหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามลาํดบั 

 

4.5 การตัดรายการรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัท และ Fajar สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี   

30 กนัยายน 2562 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายการระหวา่งกนั มีดงัต่อไปน้ี 

 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขาย (82,096)  (208,875) 

ตน้ทุนขาย 82,096  208,875 

 

4.6 ผลการดาํเนินงานของ Fajar ในระหว่างวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไดถู้กรวมอยู่ใน 

งบกําไรขาดทุนรวมในอดีตของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ส่งผลให้ 

ผลการดาํเนินงานของ Fajar ในระหวา่งวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กนัยายน 2562 ถูกตดัรายการในงบกาํไร

ขาดทุนรวมเสมือนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขาย 4,448,738 

ตน้ทุนขาย 3,538,481 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 3,792 

รายไดอ่ื้น 9,180 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 104,749 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 129,220 

ตน้ทุนทางการเงิน 189,753 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 137,602 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 

 

11 

5 รายการปรับปรุงเสมือนสําหรับงบการเงินในอดีตของ Fajar 

 

งบการเงินในอดีตของ Fajar จัดทําขึ้ นตาม Indonesian Financial Accounting Standards (“IFAS”) สําหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในขณะท่ีงบการเงินในอดีตของ

กลุ่มบริษทัถูกจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบ กลุ่มบริษทัสอบทานนโยบายการบญัชีและการจัด

ประเภทรายการของ Fajar เพ่ือกาํหนดความแตกต่างของนโยบายการบญัชีสําหรับรายการปรับปรุงเสมือนหรือ 

การจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบญัชีและการจัดประเภทรายการของกลุ่มบริษัท  

ความแตกต่างของนโยบายการบญัชีและการจัดประเภทรายการท่ีมีสาระสําคญัระหว่างกลุ่มบริษทั และ Fajar  

ระบุไดด้งัน้ี 

 

5.1 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) กลุ่มบริษัทไม่ได้ถูกกําหนดให้ต้องรับรู้มูลค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในแต่ละรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้นโยบายในการรับรู้มูลค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์  อย่างไรก็ตาม ภายใต้ Indonesian Financial Accounting Standards (“IFAS”) 

Fajar มีการบนัทึกมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่

เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพนัธ์จาํนวน 15.7 พนัลา้นรูเปียห์ และ (16.4) พนัลา้นรูเปียห์ถูกตดัรายการออกจาก

งบกําไรขาดทุนรวมเสมือนท่ียงัไม่ได้ตรวจสอบสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

 

5.2 การจัดประเภทรายการใหม่ของกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า) 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) 

เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนในงบกาํไรขาดทุนรวมในอดีต อย่างไรก็ตาม Fajar แสดงกาํไร

ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) เป็นส่วนหน่ึงของ

ขาดทุนจากการแปลงค่าตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้) ดงันั้นกาํไร (ขาดทุน) ท่ี

เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) จึงถูกจดัประเภทรายการใหม่ไป

แสดงเป็นกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการของกลุ่มบริษทั 
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การปรับปรุงเสมือนสําหรับงบกําไรขาดทุนรวมในอดีตของ Fajar สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

 

* อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 (ง) 

** สกุลเงินรูเปียห์แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 2.2217167 รูเปียห์ ต่อพนับาท 

  

  (ล้านรูเปียห์)  (พันบาท) 

  ข้อมูลทาง          ข้อมูลทางการ  ข้อมูลทางการ 

  การเงินในอดีต  รายการปรับปรุง    การจัดประเภท    เงินในอดีตหลัง  เงินในอดีตหลัง 

  ของ Fajar *  นโยบายการบัญชี   หมายเหตุ  รายการใหม่  หมายเหตุ  การปรับปรุง  การปรับปรุง ** 

               

รายไดจ้ากการขาย  6,366,824  -    -    6,366,824  14,145,279 

ตน้ทุนขาย  (4,791,547)  -    -    (4,791,547)  (10,645,460) 

กําไรขั้นต้น  1,575,277  -    -    1,575,277  3,499,819 
               

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  77,911  -    (30,443)  5.2  47,468  105,460 

รายไดอ่ื้น  24,014  -    -    24,014  53,352 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย  1,677,202  -    (30,443)    1,646,759  3,658,631 
               

ขาดทุนจากการแปลงค่าตราสารอนุพนัธ์  (14,768)  (15,675)  5.1  30,443  5.2  -  - 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (175,356)  -    -    (175,356)  (389,591) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  (152,335)  -    -    (152,335)  (338,445) 

รวมค่าใช้จ่าย  (342,459)  (15,675)    30,443    (327,691)  (728,036) 
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การปรับปรุงเสมือนสําหรับงบกําไรขาดทุนรวมในอดีตของ Fajar สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

 

* อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 (ง) 

** สกุลเงินรูเปียห์แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 2.2217167 รูเปียห์ ต่อพนับาท 

 

 

 

 

 

 

  (ล้านรูเปียห์)  (พันบาท) 

  ข้อมูลทาง          ข้อมูลทางการ  ข้อมูลทางการ 

  การเงินในอดีต  รายการปรับปรุง    การจัดประเภท    เงินในอดีตหลัง  เงินในอดีตหลัง 

  ของ Fajar *  นโยบายการบัญชี   หมายเหตุ  รายการใหม่  หมายเหตุ  การปรับปรุง  การปรับปรุง ** 

               

กําไรจากการดําเนินงาน  1,334,743  (15,675)    -    1,319,068  2,930,595 

ตน้ทุนทางการเงิน  (239,663)  -    -    (239,663)  (532,463) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้  1,095,080  (15,675)    -    1,079,405  2,398,132 
               

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  (288,813)  -    -    (288,813)  (641,660) 

กําไรสําหรับงวด  806,267  (15,675)    -    790,592  1,756,472 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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การปรับปรุงเสมือนสําหรับงบกําไรขาดทุนรวมในอดีตของ Fajar สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

* อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 (ข) 

** สกุลเงินรูเปียห์แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 2.2852500 รูเปียห์ ต่อพนับาท 

 

  (ล้านรูเปียห์)  (พันบาท) 

  ข้อมูลทาง          ข้อมูลทางการ  ข้อมูลทางการ 

  การเงินในอดีต  รายการปรับปรุง    การจัดประเภท    เงินในอดีตหลัง  เงินในอดีตหลัง 

  ของ Fajar *  นโยบายการบัญชี   หมายเหตุ  รายการใหม่  หมายเหตุ  การปรับปรุง  การปรับปรุง ** 

               

รายไดจ้ากการขาย  9,938,311  -    -    9,938,311  22,711,525 

ตน้ทุนขาย  (6,919,557)  -    -    (6,919,557)  (15,812,918) 

กําไรขั้นต้น  3,018,754  -    -    3,018,754  6,898,607 
               

กาํไรจากการแปลงค่าตราสารอนุพนัธ์  3,300  16,378  5.1  (19,678)  5.2  -  - 

รายไดอ่ื้น  15,144  -    -    15,144  34,608 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย  3,037,198  16,378    (19,678)    3,033,898  6,933,215 
               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  (265,870)  -    19,678  5.2  (246,192)  (562,610) 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (281,726)  -    -    (281,726)  (643,814) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  (182,239)  -    -    (182,239)  (416,462) 

รวมค่าใช้จ่าย  (729,835)  -    19,678    (710,157)  (1,622,886) 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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การปรับปรุงเสมือนสําหรับงบกําไรขาดทุนรวมในอดีตของ Fajar สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

กอบงบกาเงินขอ้ 2.3 (ข) 

* อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 (ข) 

** สกุลเงินรูเปียห์แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 2.2852500 รูเปียห์ ต่อพนับาท 

 

  (ล้านรูเปียห์)  (พันบาท) 

  ข้อมูลทาง          ข้อมูลทางการ  ข้อมูลทางการ 

  การเงินในอดีต  รายการปรับปรุง    การจัดประเภท    เงินในอดีตหลัง  เงินในอดีตหลัง 

  ของ Fajar *  นโยบายการบัญชี   หมายเหตุ  รายการใหม่  หมายเหตุ  การปรับปรุง  การปรับปรุง ** 

               

กําไรจากการดําเนินงาน  2,307,363  16,378    -    2,323,741  5,310,329 

ตน้ทุนทางการเงิน  (319,273)  -    -    (319,273)  (729,619) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้  1,988,090  16,378    -    2,004,468  4,580,710 
               

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  (582,722)  -    -    (582,722)  (1,331,665) 

กําไรสําหรับปี  1,405,368  16,378    -    1,421,746  3,249,045 

               



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สําหรับรายไดจ้ากการขายโดยแยกตามสถานท่ีตั้ง

ทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอ่ืนๆ Fajar นาํเสนอ

ขอ้มูลเก่ียวกบัการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สําหรับรายไดจ้ากการขายโดยแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของ

ลูกคา้ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย แอฟริกาตะวนัออก ตะวนัออกกลาง และอ่ืนๆ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายไดจ้ากการขายตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของ Fajar เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอ

ขอ้มูลของกลุ่มบริษทั 

 

การปรับปรุงเสมือนสําหรับรายได้จากการขายรวมในอดีตตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของ Fajar สําหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

  (ล้านรูเปียห์)  (พันบาท) 

  ข้อมูลทาง    ข้อมูลทางการ  ข้อมูลทางการ 

  การเงินในอดีต  การจัดประเภท  เงินในอดีตหลัง  เงินในอดีตหลัง 

  ของ Fajar *  รายการใหม่  การปรับปรุง  การปรับปรุง ** 

         

ไทย  -  2,137  2,137  4,749 

อินโดนีเซีย  5,376,888  -  5,376,888  11,945,922 

เวียดนาม  -  57,358  57,358  127,433 

ฟิลิปปินส์  -  30  30  66 

ประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย  979,727  (979,727)  -  - 

แอฟริกาตะวนัออก  9,416  (9,416)  -  - 

ตะวนัออกกลาง  330  (330)  -  - 

ประเทศอ่ืนๆ  463  929,948  930,411  2,067,109 

รวม  6,366,824  -  6,366,824  14,145,279 

         

* อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 (จ)  

** สกุลเงินรูเปียห์แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 2.2217167 ต่อพนับาท 

 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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การปรับปรุงเสมือนสําหรับรายได้จากการขายรวมในอดีตตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของ Fajar สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

 

  (ล้านรูเปียห์)  (พันบาท) 

  ข้อมูลทาง    ข้อมูลทางการ  ข้อมูลทางการ 

  การเงินในอดีต  การจัดประเภท  เงินในอดีตหลัง  เงินในอดีตหลัง 

  ของ Fajar *  รายการใหม่  การปรับปรุง  การปรับปรุง ** 

         

ไทย  -  2,550  2,550  5,827 

อินโดนีเซีย  7,370,484  -  7,370,484  16,843,399 

เวียดนาม  -  80  80  183 

ฟิลิปปินส์  -  -  -  - 

ประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย  2,208,791  (2,208,791)  -  - 

แอฟริกาตะวนัออก  177,924  (177,924)  -  - 

ตะวนัออกกลาง  59,150  (59,150)  -  - 

ประเทศอ่ืนๆ  121,962  2,443,235  2,565,197  5,862,116 

รวม  9,938,311  -  9,938,311  22,711,525 

 

* อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 (ข) ตามลาํดบั 

** สกุลเงินรูเปียห์แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 2.2852500 รูเปียห์ ต่อพนับาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจเสมือน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจเสมือนท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 

1) สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร: ผลิตและจาํหน่ายกระดาษบรรจุภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ในรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้ งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ และบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ (บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและ 

บรรจุภณัฑแ์บบคงรูป) 

 

2) สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ: ผลิตและจาํหน่ายเยื่อจากยูคาลิปตสั เยื่อเคมีละลายได ้กระดาษพิมพเ์ขียน 

และภาชนะบรรจุอาหาร 

 

3) ส่วนงานอ่ืน: กิจการลงทุน 

 

เน่ืองจากธุรกิจ Fajar ดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในธุรกิจการผลิตกระดาษบรรจุภณัฑ์ ดงันั้น Fajar ถูกรวมอยู่ใน 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑค์รบวงจร 

 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจเสมือนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจเสมือนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังนี ้

 

  สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์

ครบวงจร 

 สายธุรกิจเยื่อและ

กระดาษ 

  

ส่วนงานอื่น 

  

ตดัรายการบญัชี 

  

รวม 

  (พันบาท) 

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน           

รายไดจ้ากการขาย           

   ลูกคา้ภายนอก  61,999,108  13,589,697  -  -  75,588,805 

   ระหว่างส่วนงาน  290,045  1,096,579  -  (1,386,624)  - 

รวมรายไดจ้ากการขาย  62,289,153  14,686,276  -  (1,386,624)  75,588,805 

ตน้ทุนขาย  (48,198,691)  (13,462,710)  -  1,658,504  (60,002,897) 

กาํไรขั้นตน้  14,090,462  1,223,566  -  271,880  15,585,908 

รายไดอ้ื่น  854,223  170,265  2,753,852  (3,012,559)  765,781 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย  14,944,685  1,393,831  2,753,852  (2,740,679)  16,351,689 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  (6,117,722)  (1,631,724)  (1,218,732)  1,194,507  (7,773,671) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้  8,826,963  (237,893)  1,535,120  (1,546,172)  8,578,018 

ตน้ทุนทางการเงิน  (1,254,555)  (60,159)  (588,181)  196  (1,902,699) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  7,572,408  (298,052)  946,939  (1,545,976)  6,675,319 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (1,335,374)  88,722  133,297  (3,422)  (1,116,777) 

กาํไร (ขาดทุน) หลงัภาษีเงินได ้  6,237,034  (209,330)  1,080,236  (1,549,398)  5,558,542 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -  15,183  12,635  -  27,818 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  6,237,034  (194,147)  1,092,871  (1,549,398)  5,586,360 

             



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจเสมือนสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

 

  สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์

ครบวงจร 

 สายธุรกิจเยื่อและ

กระดาษ 

  

ส่วนงานอื่น 

  

ตดัรายการบญัชี 

  

รวม 

  (พันบาท) 

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน           
รายไดจ้ากการขาย           
   ลูกคา้ภายนอก  90,736,128  19,021,391  -  -  109,757,519 

   ระหว่างส่วนงาน  349,065  1,724,599  -  (2,073,664)  - 

รวมรายไดจ้ากการขาย  91,085,193  20,745,990  -  (2,073,664)  109,757,519 

ตน้ทุนขาย  (69,660,959)  (17,648,388)  -  2,340,713  (84,968,634) 

กาํไรขั้นตน้  21,424,234  3,097,602  -  267,049  24,788,885 

รายไดอ้ื่น  648,725  139,907  9,515,791  (9,754,864)  549,559 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย  22,072,959  3,237,509  9,515,791  (9,487,815)  25,338,444 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  (8,754,565)  (2,534,738)  (1,374,205)  1,499,186  (11,164,322) 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้  13,318,394  702,771  8,141,586  (7,988,629)  14,174,122 

ตน้ทุนทางการเงิน  (1,487,035)  (86,917)  (978,697)  100  (2,552,549) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  11,831,359  615,854  7,162,889  (7,988,529)  11,621,573 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (2,469,959)  (69,690)  135,470  34,227  (2,369,952) 

กาํไรหลงัภาษีเงินได ้  9,361,400  546,164  7,298,359  (7,954,302)  9,251,621 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -  (31,754)  17,151  -  (14,603) 

กําไรสําหรับปี  9,361,400  514,410  7,315,510  (7,954,302)  9,237,018 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ได้ตรวจสอบ 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

รายไดจ้ากการขายตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  

 

ขอ้มูลตามส่วนงานภูมิศาสตร์เสมือนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 

  รายไดจ้ากการขาย 

  ขอ้มูลทางการเงิน  ขอ้มูลทางการเงิน    ขอ้มูลตาม 

  ในอดีต  ในอดีตของ Fajar  รายการ  ส่วนงาน 

  ของกลุ่มบริษทั  หลงัปรับปรุง *  ปรับปรุงเสมือน  ภูมิศาสตร์เสมือน 

  (พันบาท) 

ไทย  38,881,465  4,749  -  38,886,214 

อินโดนีเซีย  5,324,361  11,945,922  (4,530,834)  12,739,449 

เวียดนาม  7,854,931  127,433  -  7,982,364 

ฟิลิปปินส์  2,655,171  66  -  2,655,237 

ประเทศอ่ืนๆ  11,258,432  2,067,109  -  13,325,541 

รวม  65,974,360  14,145,279  (4,530,834)  75,588,805 

 

ขอ้มูลตามส่วนงานภูมิศาสตร์เสมือนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

  รายไดจ้ากการขาย 

  ขอ้มูลทางการเงิน  ขอ้มูลทางการเงิน    ขอ้มูลตาม 

  ในอดีต  ในอดีตของ Fajar  รายการ  ส่วนงาน 

  ของกลุ่มบริษทั  หลงัปรับปรุง *  ปรับปรุงเสมือน  ภูมิศาสตร์เสมือน 

  (พันบาท) 

ไทย  53,239,701  5,827  (3,456)  53,242,072 

อินโดนีเซีย  4,532,188  16,843,399  (205,419)  21,170,168 

เวียดนาม  12,588,791  183  -  12,588,974 

ฟิลิปปินส์  2,248,781  -  -  2,248,781 

ประเทศอ่ืนๆ  14,645,408  5,862,116  -  20,507,524 

รวม  87,254,869  22,711,525  (208,875)  109,757,519 

* ขอ้มูลทางการเงินในอดีตของ Fajar หลงัปรับปรุงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การแสดงรายการขอ้มูลทาง

การเงินรวมในอดีตของกลุ่มบริษทัตามหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนขอ้ 5 


	01_SCGP_Proforma_Report
	1
	03_SCGP_Proforma_Notes

