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16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

คาํอธิบายต่อไปนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือนาํเสนอการวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการเก่ียวกับฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ณ วนัท่ีและสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และสาํหรบังวดเกา้เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2562 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเรียกรวมกนัว่า “งบการเงินรวมของ

บริษัทฯ” สาํหรบังบการเงินรวมท่ีผ่านการตรวจสอบของบริษัทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  2560 และ 2561 

จะเรียกว่า “งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปี 2559” “งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปี 2560” และ “งบ

การเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปี 2561” ตามลาํดับ ส่วนงบการเงินรวมระหว่างกาลท่ีผ่านการสอบทานของบริษัทฯ 

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 จะเรียกว่า “งบการเงนิรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ สําหรับงวดเก้า

เดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562”  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูการวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของบรษิัทฯ ในส่วนนีป้ระกอบกบัขอ้มลูในส่วนท่ี 2.4.15 “ขอ้มูลทางการเงนิทีส่าํคญั” รวมทัง้งบการเงินรวมของบรษิัทฯ และ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งตามปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5 ของเอกสารฉบบันี ้ 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ จัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) งบการเงินรวมระหว่างกาล

จดัทาํขึน้แบบย่อตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรบัปรุง 2561) เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาข้อมูลในส่วนนี ้เว้นแต่ท่ีไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน คาํว่า ปี 2559 ปี 2560 และปี 

2561 นัน้ใหห้มายถึงปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ตามลาํดบั ส่วน “ระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน 

(Track Record Period)” นัน้ใหห้มายถึงรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

การนาํเสนอขอ้มลูในส่วนนีท่ี้ปรากฏในรูปแบบของขอ้มลูท่ีแบ่งตามสายงานธุรกิจ และขอ้มลูท่ีแบ่งตามพืน้ท่ีทาง

ภูมิศาสตรข์องบริษัทฯ โดยทั่วไปเป็นข้อมูลท่ีนาํมาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ยกเวน้ขอ้มูลสาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ท่ีนาํมาจากขอ้มลูทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชีสาํหรบั

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (unaudited and unreviewed management account) ผูล้งทุนควรใชค้วามระมดัระวงัใน

การใชข้อ้มลูดงักล่าวสาํหรบัการประเมินฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทฯ โปรดพิจารณา

ขอ้มลูเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.3 - ปัจจยัความเส่ียง หวัขอ้ 3.3.4 “ขอ้มูลทางการเงนิบางประการในเอกสารฉบบันีอ้าจมิไดม้ีการ

ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบัญชี” นอกจากนี ้รายการในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2559 ท่ีแสดงในงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2560 ไดถู้กจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2560 ทั้งนี ้

ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม่ดงักล่าวท่ีมตี่อรายการของงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็และรายการของงบแสดงฐานะ

การเงินไดร้ะบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2560 ขอ้ 34  

การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายในส่วนนีม้ีขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (forward-looking statement) ซึ่ง

รวมถึงขอ้ความท่ีเก่ียวกับแผนงาน กลยุทธ ์วตัถุประสงค ์ความคาดหมาย เป้าหมาย และทรพัยากรของบริษัทฯ ทัง้นี ้แมว้่า

บรษิัทฯ จะเชื่อว่าสมมติฐานท่ีใชใ้นขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณเ์หตกุารณใ์นอนาคตดงักล่าวจะสมเหตุสมผล แต่ผล

ท่ีเกดิขึน้จรงิอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัจากขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณเ์หตกุารณใ์นอนาคตดงักล่าวทัง้ท่ี

ระบุไวอ้ย่างชดัเจนหรือท่ีไดแ้สดงไวเ้ป็นนยั โปรดพิจารณารายละเอียดของปัจจยัความเส่ียงดงักล่าวเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.3 

ปัจจยัความเส่ียง 
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16.1 ภาพรวม 

จากขอ้มลูฟรอสท์ แอนด ์ซลัลิวนั  ในปี 2561 บรษิัทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารโซลชูนัดา้นบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรชัน้นาํใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นาํเสนอทั้งบรรจุภัณฑจ์ากเยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) บรรจุภัณฑจ์าก

วัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging) และภาชนะบรรจุอาหาร (Food Service 

Products) พรอ้มบริการออกแบบ การพิมพแ์ละโซลชูนัท่ีหลากหลายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และในปี

เดียวกันนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผูผ้ลิตกระดาษบรรจุภัณฑร์ายใหญ่ท่ีสุด (เมื่อพิจารณาจากปริมาณขาย) และเป็นผูผ้ลิตบรรจุ

ภณัฑก์ล่องลกูฟูกรายใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยเช่นกัน (เมื่อพิจารณาจากปริมาณขาย) นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ผลิตบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรท่ีมีการบรูณา

การในแนวตัง้ (Vertical Integration) และสามารถเขา้ถึงผลิตภัณฑข์ั้นตน้ท่ีสาํคัญของตนเองไดโ้ดยตรง เช่น RCP ไม ้และ

เยื่อกระดาษ 

บรษิัทฯ มีกลุ่มลกูคา้ท่ีหลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้ท่ีประกอบธุรกิจในกลุ่มอตุสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

กลุ่มอตุสาหกรรมดงัต่อไปนี ้คือ อาหาร เคร่ืองดื่ม สินคา้อุปโภคและบริโภค อาหารและผลไมแ้ช่แข็งและบรรจกุระป๋อง และ

สินคา้อิเล็กทรอนิกส ์โดยบริษัทฯ มีความสมัพนัธอ์นัยาวนานกบักลุ่มลกูคา้ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดว้ยบรรษัทขา้มชาติและ

บริษัทชั้นนาํท่ีมีชื่อเสียงในภูมิภาค ทั้งนี ้บริษัทฯ มุ่งเนน้การดาํเนินงานทุกส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจบรรจุภณัฑต์ัง้แต่

ขัน้ตน้จนถึงขัน้ปลาย โดยบริษัทฯ คดัเลือกวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพสงู พฒันากระบวนการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ บริหารจดัการ

เวลาในการจดัส่งและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นบรรจุภัณฑป์ฐมภูมิ (บรรจุภัณฑท่ี์สมัผสักับ

สินคา้โดยตรง เช่น อาหารและเคร่ืองดื่ม) บรรจภุณัฑท์ุติยภูม ิ(บรรจุภณัฑเ์พ่ือการจดัแสดงสินคา้และใชแ้สดงแบรนดสิ์นคา้) 

และบรรจุภณัฑต์ติยภูม ิ(บรรจุภณัฑเ์พ่ือป้องกันและขนส่งสินคา้) โดยใชว้สัดุพืน้ฐานหลายประเภท เช่น ผลิตภณัฑจ์ากเยื่อ

และกระดาษ หรือบรรจุภัณฑจ์ากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร ์นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังใหบ้ริการดา้นการออกแบบ การ

จดัพิมพ ์และนวตักรรมอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน (Holding Company) โดยมบีรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มท่ีประกอบ

ธุรกิจในสองสายธุรกิจท่ีสาํคญั คือสายธุรกิจบรรจภุณัฑค์รบวงจร และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ  

• สายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร บริษัทฯ จาํหน่ายผลิตภณัฑบ์รรจุภัณฑจ์ากเยื่อและกระดาษ (Fiber-Based 

Packaging) กระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper) และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ 

(Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) ในกรณีของบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-

Based Packaging) บรษิัทฯ ผลิตและจาํหน่ายบรรจภุณัฑก์ล่องลกูฟกู (Corrugated Containers) บรรจภุณัฑเ์พ่ือ

การจดัจาํหน่าย (Retail Display Packaging) ถงุกระดาษรีไซเคิลสาํหรบัสินคา้อปุโภคบริโภค และถงุอตุสาหกรรม

เป็นหลัก และเพ่ือส่งเสริมการนาํเสนอผลิตภัณฑบ์รรจุภัณฑจ์ากเยื่อและกระดาษท่ีแข็งแกร่งของบริษัทฯ ใหแ้ก่

ลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาธุรกิจสาย PPP จนสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible 

Packaging) และบรรจุภัณฑแ์บบคงรูป (Rigid Packaging) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑท่ี์เหมาะกับลูกคา้ผูด้าํเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (Fast-Moving Consumer Goods หรือ 

“FMCG”) เช่น อาหารและสินคา้อุปโภคบริโภค โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีผลิตภณัฑใ์นสายธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์ครบวงจรท่ีครอบคลุมและหลากหลายประมาณ 120,000 ผลิตภัณฑเ์พ่ือรองรับตลาดผู้บริโภคท่ีมี

แนวโนม้ความตอ้งการท่ีหลากหลายและเติบโตสูง นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการสนับสนุนการนาํเสนอผลิตภัณฑบ์รรจุ
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ภัณฑข์องบริษัทฯ ฝ่ายโซลูชันดา้นการออกแบบของบริษัทฯ กล่าวคือ อินสไปร ์สตูดิโอ (Inspired Studio) ยังให้

บริการออกแบบสาํหรบัผลิตภณัฑ ์ระบบขายหนา้รา้น (point-of-sale) และวตัถุประสงคท์างการตลาดอ่ืน ๆ  ท่ีชนะ

รางวลัต่าง ๆ มาแลว้ดว้ย 

• สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ บรษิัทฯ จาํหน่ายภาชนะบรรจอุาหาร ผลิตภณัฑเ์ยื่อและกระดาษ โดยมีผลิตภณัฑห์ลกั 

ไดแ้ก ่กระดาษพิมพเ์ขียนและเยื่อกระดาษ  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของรายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนขาย กาํไรขัน้ตน้ โดยแยกตามสายงานธุรกิจสาํหรบั

ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 
2559(1) (ร้อยละ)(2) 2560 (ร้อยละ)(2) 2561 (ร้อยละ)(2) 2561 (ร้อยละ)(2) 2562 (ร้อยละ)(2) 

 
 (ลา้นบาท ยกเวน้ส่วนทีแ่สดงเป็นรอ้ยละ) 

รายได้จากการขาย           

   สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์

แบบครบวงจร  .............  56,393 75.7 63,996 78.6 68,583 78.6 51,763 78.5 52,675 79.8 

   สายธรุกิจเยือ่และ

กระดาษ .......................  19,404 26.0 19,003 23.3 20,746 23.8 15,689 23.7 14,687 22.3 

   การตดัรายการระหวา่ง

สายธรุกิจ  ....................  (1,255) (1.7) (1,544) (1.9) (2,074) (2.4) (1,480) (2.2) (1,387) (2.1) 

รายได้จากการขาย ......  74,542 100.0 81,455 100.0 87,255 100.0 65,972 100.0 65,975 100.0 
 

ต้นทุนขาย           

   สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์

แบบครบวงจร  .............  (45,610) 74.2 (52,731) 78.4 (53,767) 77.8 (40,506) 77.4 (41,033) 77.7 

   สายธรุกิจเยือ่และ

กระดาษ .......................  (17,306) 28.1 (16,280) 24.2 (17,648) 25.6 (13,465) 25.7 (13,463) 25.5 

   การตดัรายการระหวา่ง

สายธรุกิจ  ....................  1,417 (2.3) 1,721 (2.6) 2,341 (3.4) 1,666 (3.1) 1,659 (3.2) 

ต้นทุนขาย ....................  (61,499) 100.0 (67,290) 100.0 (69,074) 100.0 (52,305) 100.0 (52,837) 100.0 
 

กาํไรขั้นต้น           

   สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์

แบบครบวงจร  .............  10,783 82.7 11,265 79.5 14,816 81.5 11,257 82.4 11,642 88.6 

   สายธรุกิจเยือ่และ

กระดาษ .......................  2,098 16.1 2,723 19.2 3,098 17.0 2,224 16.3 1,224 9.3 

   การตดัรายการระหวา่ง

สายธรุกิจ  ....................  162 1.2 177 1.3 267 1.5 186 1.3 272 2.1 

กาํไรขั้นต้น ...................  13,043 100.0 14,165 100.0 18,181 100.0 13,667 100.0 13,138 100.0 

หมายเหต ุ

(1) ขอ้มลูท่ีแบ่งตามสายงานธุรกิจสาํหรบัปี 2559 นัน้นาํมาจากขอ้มลูทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหาร ท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี 

(2) คาํนวณเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขาย รอ้ยละของตน้ทุนขาย รอ้ยละของกาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้และรอ้ยละของกาํไรสาํหรบั

ระยะเวลาเกี่ยวขอ้ง ตามความเหมาะสมของแต่ละรายการ 

(3) โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2561 และ 2560 ขอ้ 22 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลของ

บริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ขอ้ 11 ตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 5 ของเอกสารฉบบันี ้
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พืน้ท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนั้นครอบคลุมพืน้ท่ีตลาดท่ีกาํลังเติบโตท่ีสาํคัญในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้โดยบริษัทฯ มีโรงงานผลิตหลักในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ

ฟิลิปปินส ์

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการขายตามประเทศท่ีตัง้ของลกูคา้สาํหรบัระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 กันยายน 

 
2559(1) (ร้อยละ)(2) 2560 (ร้อยละ)(2) 2561 (ร้อยละ)(2) 2561 (ร้อยละ)(2) 2562 (ร้อยละ)(2) 

 
 (ลา้นบาท ยกเวน้ส่วนทีแ่สดงเป็นรอ้ยละ) 

ประเทศไทย ..................  46,856 62.9 50,983 62.6 53,240 61.0 40,302 61.1 38,882 58.9 

ประเทศเวยีดนาม.........  10,704 14.4 12,049 14.8 12,589 14.4 9,301 14.1 7,855 11.9 

ประเทศอินโดนีเซีย(3) ....  1,886 2.5 2,145 2.6 2,249 2.6 1,770 2.7 5,324 8.1 

ประเทศฟิลิปปินส ์.......  3,278 4.4 3,952 4.9 4,532 5.2 3,476 5.3 2,655 4.0 

อ่ืน ๆ (4) ...........................  11,818 15.8 12,326 15.1 14,645 16.8 11,123 16.8 11,259 17.1 

รายได้จากการขาย ....  74,542 100.0 81,455 100.0 87,255 100.0 65,972 100.0 65,975 100.0 

หมายเหต ุ

(1) ขอ้มลูท่ีแบ่งตามสายงานธุรกิจสาํหรบัปี 2559 นัน้นาํมาจากขอ้มลูทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี 

(2) คาํนวณเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขาย 

(3) ผู้ลงทุนอาจศึกษาข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเกี่ยวกับผลกระทบต่อรายได้จากการขายตามประเทศท่ีตั้งของลูกค้าจากการเข้าซือ้หุ้นใน Fajar 

โดยเฉพาะผลกระทบเกี่ยวกับรายไดจ้ากการขายในประเทศอินโดนีเซียเสมือนกบัมีการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ในส่วนนี ้หัวขอ้ 

16.22 “ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมือนทีไ่ม่ไดต้รวจสอบ” ทัง้นี ้ตวัเลขในตารางขา้งตน้เป็นการแสดงรายไดจ้ากการขายท่ีมาจาก Fajar ตัง้แต่มีการรวมผล

การดาํเนินงานของ Fajar มาเป็นส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เท่านัน้ 

(4) ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัไดแ้ก ่การขายใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศจีน สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น อินเดีย และมาเลเซีย 

16.2 หลักเกณฑก์ารนําเสนองบการเงนิ 

16.2.1 การนําเสนองบการเงนิ 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ จัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยใชร้าคาทุนเดิม 

(Historical Cost Basis) ยกเวน้บางรายการตามท่ีระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5 ของ

เอกสารฉบบันี ้สาํหรบังบการเงินรวมระหว่างกาลนัน้จดัทาํแบบย่อตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ฉบบัปรบัปรุง 2561) 

เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ นาํเสนอขอ้มลูงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ โดยใชส้กุลเงินบาท โดยมีรอบระยะเวลาในการรายงานทางการเงิน คือ 12 เดือน สาํหรบัปี 2559 2560 และ 2561 

และงวดเก้าเดือนแรกสําหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญโดยสมํ่าเสมอตลอด

ระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) ยกเวน้นโยบายการบัญชีท่ีบริษัทฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทยฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงซึ่งมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบัรอบปีซึ่งเริ่มตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มา

ปฏิบตัิใช ้ทัง้นี ้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวมาใชป้ฏิบตัินัน้มไิดท้าํให้

เกิดผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อนโยบายการบญัชีของบรษิัทฯ ตลอดจนวิธีการคาํนวณ ผลการดาํเนินงานทางการเงิน หรือ

ฐานะการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งยังมิไดส่้งผลกระทบต่อการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparability) ของงบการเงินรวมของ 

บรษิัทฯ ท่ีไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้
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16.2.2 การเปรียบเทยีบข้อมูลทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบริษัทฯ  

บริษัทฯ เขา้ควบรวมกิจการของบริษัทอ่ืนและธุรกิจต่าง ๆ หรือไดเ้พ่ิมสัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษัทย่อยและ

บรษิัทรว่มต่าง ๆ ตามแผนกลยทุธก์ารประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ในระหว่างระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record 

Period)  

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการควบรวมธุรกิจท่ีสาํคัญสามรายการ คือ (1) บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นรอ้ยละ 80.0 ใน 

INDOCORR ในวันท่ี 21 เมษายน 2560 (2) บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 75.0 ใน PPC ในวันท่ี 1 กันยายน 2560 และ (3) 

บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 75.0 ใน CONIMEX ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 โดยนาํผลการดาํเนินงานของ INDOCORR 

PPC และ CONIMEX มาคาํนวณรวมเพ่ือจดัทาํงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 วนัท่ี 1 กันยายน 

2560 และวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 ตามลาํดบั นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดเ้พ่ิมสดัส่วนความเป็นเจา้ของใน PPPC และ BATICO 

โปรดพิจารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2561 ขอ้ 4 

ในปี 2561 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 68.3 ใน IPSB ในวันท่ี 19 มกราคม 2561 โดยนาํผลการดาํเนินงานของ 

IPSB มาคาํนวณรวมนับตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือจัดทาํงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับปี 2561 นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัไดเ้พ่ิมสดัส่วนความเป็นเจา้ของในอีกหลายบริษัท ซึ่งเป็นกิจการท่ีบริษัทฯ มีสดัส่วนความเป็นเจา้ของในสดัส่วน

เสียงขา้งมากอยู่แลว้ โปรดพิจารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2561 ขอ้ 4 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดเ้ข้าซือ้หุ้นทุนรอ้ยละ 55.0 ใน Fajar ในวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 (และต่อมาไดเ้พ่ิมสัดส่วนเป็นรอ้ยละ 55.2 ในวันท่ี 12 กันยายน 2562) โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดทาํคาํเสนอซือ้

หลกัทรพัยต์ามขอ้กาํหนดของกฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศอินโดนีเซีย และกฎระเบียบของ Indonesia Stock Exchange 

และยังเขา้ซือ้หุน้ทุนรอ้ยละ 80.0 ใน Visy Packaging Thailand ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  โดยนาํผลการดาํเนินงานของ 

Fajar และ Visy Packaging Thailand มาคาํนวณรวมเพ่ือจดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาลของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และวนัท่ี 1 กันยายน 2562 ตามลาํดบั นอกจากนี ้ในวนัท่ี 23 

เมษายน 2562 บรษิัทฯ ยงัไดเ้พ่ิมสดัส่วนการถือหุน้ใน INDOCORR จากเดิมรอ้ยละ 80.0 เป็นรอ้ยละ 100.0 และลดสดัส่วน

การถือหุ้นในบริษัท SCGP-T จากเดิมรอ้ยละ 100.0 เหลือรอ้ยละ 51.0 ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

เน่ืองจาก TOPPAN ไดเ้พ่ิมสดัส่วนการถือหุน้ในกิจการดงักล่าว โปรดพิจารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

ของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ขอ้ 3  

ดังนั้น ขอบเขตการจัดทาํงบการเงินรวมของบริษัทฯ จึงมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างระยะเวลาของผลการ

ดาํเนินงาน (Track Record Period) โดยบริษัทฯ ไดแ้สดงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏ

ในเอกสารแนบ 5 ของเอกสารฉบบันี ้ 

16.3 ปัจจัยทีส่าํคัญทีมี่ผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ 

ซึ่งปัจจยับางประการอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ โดยปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะ

การเงินของบรษิัทฯ รวมถึงปัจจยัดงัต่อไปนี ้
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16.3.1 ความต้องการผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีฐานลกูคา้ท่ีมีความหลากหลาย โดยลกูคา้ของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 

อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีการหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว (FMCG) และอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งผลการ

ดาํเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของอุตสาหกรรมดงักล่าวบางส่วนขึน้อยู่กับปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรม์หภาคและปัจจยัทาง

สงัคม ปัจจยัเหล่านีร้วมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตของจาํนวนประชากร ระดบัของรายไดท่ี้ใช้

จ่ายได ้(Disposable Income) พฤติกรรมในการบริโภค การขยายตวัของเขตเมือง การเติบโตของประชากรท่ีมีรายไดป้านกลาง 

ตลาดของธุรกิจอีคอมเมิรซ์ท่ีเติบโตมากขึน้ ขอ้พิพาททางการคา้ท่ีอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคโดยรวม 

และการเคล่ือนท่ีอย่างเสรีของสินคา้และการใหบ้รกิาร หรือปัญหาความไม่มั่นคงหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองและทางสงัคม 

ซึ่งเกิดขึน้เป็นระยะ ๆ  ทั้งนี ้ท่ีผ่านมา ผลการดาํเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของอุตสาหกรรมท่ีลูกคา้ของบริษัทฯ ดาํเนิน

ธุรกิจ และความตอ้งการบรรจุภณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ รวมทัง้กระดาษบรรจุภณัฑน์ัน้มีความเก่ียวเน่ืองสมัพันธ์

กัน ดังนั้น ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และปริมาณขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง

เศรษฐศาสตรม์หภาคและปัจจยัทางสงัคมเหล่านี ้

ท่ีผ่านมา ยอดขายบรรจุภณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษและกระดาษบรรจภุณัฑข์องบริษัทฯ เป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญั

ท่ีสดุของบริษัทฯ และคาดว่าจะยงัคงเป็นเช่นนัน้ในช่วงอนาคตอนัใกลนี้ ้โดยในปี 2559 2560 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กันยายน 2562 ยอดขายบรรจุภณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษและกระดาษบรรจภุณัฑค์ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70.6 รอ้ย

ละ 73.4 รอ้ยละ 72.8 และรอ้ยละ 73.7 ของรายไดจ้ากการขายของบรษิัทฯ ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงรายไดจ้ากการขาย

ของบริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) ส่วนใหญ่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของ

ปรมิาณขายบรรจภุณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษ และกระดาษบรรจภุณัฑ ์

การเปล่ียนแปลงของความตอ้งการผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ทัง้จากในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตม้ีนยัสาํคญัต่อรายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ ทัง้นี ้ยอดขายใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิัทฯ ในประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 62.9 รอ้ยละ 62.6 รอ้ยละ 61.0 และรอ้ยละ 58.9 ของรายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ ในปี 2559 2560 2561 และ

งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดบั ส่วนยอดขายใหแ้ก่ลกูคา้ของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม ประเทศ

อินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส ์รวมกนัคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.3 รอ้ยละ 22.3 รอ้ยละ 22.2 และรอ้ยละ 24.0 ของรายได้

จากการขายของบริษัทฯ ในปี 2559 2560 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดับ ดังนั้น ปัจจัยทาง

เศรษฐศาสตรม์หภาคหรือปัจจัยดา้นสังคมท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อความตอ้งการผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคัญต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เช่น การท่ีประเทศจีนมี

คาํสั่งหา้มนาํเขา้เศษกระดาษ นับตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 (โดยมีการประกาศในปี 2560) ส่งผลดา้นบวกกับการส่งออก

กระดาษบรรจุภณัฑล์กูฟกูของบรษิัทฯ ไปยงัประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2560 และปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

ท่ีผูผ้ลิตบรรจภุณัฑใ์นประเทศจีนยา้ยคาํสั่งซือ้จากโรงงานผลิตกระดาษในประเทศจีนท่ีไดร้บัผลกระทบทางดา้นวตัถุดิบไปสั่งซือ้

จากโรงงานผลิตกระดาษท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ทน นอกจากนี ้การยา้ยฐานการผลิตของบรรษัทขา้มชาติใน

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้นัเป็นผลมาจากขอ้พิพาททางการคา้ในปัจจบุนัระหว่างประเทศจีนและสหรฐัอเมรกิานัน้คาดว่า

จะส่งผลกระทบดา้นบวกต่อปริมาณขายบรรจุภัณฑจ์ากเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลง

กฎระเบียบของประเทศจีนเก่ียวกับการนาํเขา้เศษกระดาษ หรือหากขอ้พิพาททางการคา้ระหว่างประเทศจีนและสหรฐัอเมริกา

ไดร้บัการแกไ้ข ก็อาจส่งผลกระทบในทางตรงกนัขา้มต่อปรมิาณขายของบรษิัทฯ ได ้
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การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคเป็นผลมาจากเทคโนโลยีใหม่ซึ่งบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรม 

เช่น การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัยงัอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อความตอ้งการและปรมิาณขายผลิตภณัฑบ์างรายการของบรษิัทฯ เช่น 

กระดาษพิมพเ์ขียน การท่ีผูบ้ริโภคทั่วไปมีแนวคิดไม่สนับสนุนการใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติกนั้นยังอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อ

ความตอ้งการและปริมาณขายบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอรข์องบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีใหม่ท่ีมี

บทบาทในการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมและพฤติกรรมการบริโภคดงักล่าว (เช่น ตลาดของธุรกิจอีคอมเมิรซ์ท่ีเติบโตมากขึน้) ก็

อาจส่งผลดา้นบวกต่อความตอ้งการผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ เช่นกนั นอกจากนี ้การท่ีบรษิัทฯ มีความสามารถของบรษิัทฯ ในการ

สรา้งสรรคน์วตักรรมและนาํเสนอโซลชูนัดา้นบรรจุภณัฑท์าํใหส้ามารถคาดหมายและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้ยงั

เป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถตอบรบัต่อความตอ้งการใหม่ ๆ  และสรา้งโอกาสในการเติบโตซึ่งจะส่งผลกระทบดา้น

บวกต่อปริมาณขายของบริษัทฯ (เช่น บริษัทฯ ไดพ้ฒันาโซลชูนัดา้นภาชนะบรรจุอาหารและโซลชูนัดา้นบรรจุภัณฑท่ี์ออกแบบ

เฉพาะตามความตอ้งการของผูป้ระกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ์) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.3 หวัขอ้ “หากบริษัทฯ 

ไม่สามารถคาดการณ์แนวโนม้ของเทคโนโลยี หรือพฒันาและทาํการตลาดผลิตภัณฑ์ที่สรา้งสรรค์จากนวตักรรมไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได ้ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ

โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญั” นอกจากนี ้ความสมัพนัธท์างธุรกิจในระยะยาว

ระหว่างบรษิัทฯ และลกูคา้ของบรษิัทฯ ยงัช่วยทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถรบัรูถ้ึงความตอ้งการของลกูคา้และสามารถนาํเสนอโซลชูนั

ดา้นบรรจุภัณฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ไดด้ีขึน้ดว้ย และการใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสในการเติบโตดังกล่าวนัน้ ทาํใหบ้ริษัทฯ ยังตอ้งรกัษา

กาํลังในการผลิตไว้ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงรักษากาํลังในการผลิตดังกล่าวไว้ไดแ้ละมีความตั้งใจท่ีจะรักษาและเพ่ิม

ความสามารถในการผลิตต่อไป ไม่ว่าผ่านการเขา้ควบรวมกิจการ และการลงทุนในโครงการท่ีแลว้เสร็จ (Brownfield Projects) 

โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนนี ้หวัขอ้ 16.3.6 “—สดัส่วนการขายของผลิตภณัฑป์ระเภทตา่ง ๆ” 

บริษัทฯ ไดพิ้สจูนแ์ลว้ว่าตลอดระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) บริษัทฯ สามารถปรบัตวั

ใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ทัง้นี ้ส่วนหน่ึงเป็นเพราะบรษิัทฯ มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างยาวนานกบัลกูคา้ของบรษิัทฯ 

และมีฐานลกูคา้ท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลกูคา้ท่ีเป็นบรรษัทขา้มชาติ และบริษัทชัน้นาํและมีชื่อเสียงในภมูิภาค 

บริษัทเหล่านีป้ระกอบธุรกิจในตลาดท่ีมีความหลากหลายและไดร้บัประโยชนจ์ากการเตบิโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงคาดว่าปรมิาณขายของบรษิัทฯ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างกะทนัหนัอย่างมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม การท่ีผูบ้ริโภคมีความชื่นชอบหรือรูปแบบการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือการท่ีสภาวะเศรษฐกิจมหภาคมี

ความทา้ทายก็ยงัอาจทาํใหป้ริมาณขายของบริษัทฯ ลดลงหรือเพ่ิมขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขาย ผลการ

ดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทฯ ได ้โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงราคาขาย

ผลิตภณัฑใ์นระหว่างระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) เพ่ิมเติมในหวัขอ้ 16.3.2 “ความผนัผวนดา้น

ราคาของราคาขายผลิตภณัฑ์ทีบ่ริษัทฯ เป็นผูผ้ลิต” 

16.3.2 ความผันผวนของราคาขายผลิตภัณฑท์ีบ่ริษัทฯ เป็นผู้ผลิต  

ยอดขายเกือบทัง้หมดของบริษัทฯ มาจากการขายกระดาษบรรจุภณัฑ ์และบรรจุภณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษของ

บริษัทฯ ดงันัน้ การท่ีราคาขายผลิตภณัฑม์ีการเปล่ียนแปลงย่อมส่งผลต่อรายไดจ้ากการขายรวมและผลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ ทัง้นี ้ราคาของผลิตภณัฑบ์างประเภทของบรษิัทฯ มีลกัษณะเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์เช่น กระดาษบรรจภุณัฑ ์และเยื่อ

กระดาษ และมีความอ่อนไหวต่อสภาพตลาดท่ีอุปสงคแ์ละอุปทานไม่สมดลุกัน และปัจจยัดา้นสงัคมท่ีมีผลกระทบต่อระดบั

การบริโภค ส่วนผลิตภณัฑอ่ื์นของบรษิัทฯ เช่น บรรจุภณัฑก์ล่องลกูฟูกและบรรจุภัณฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสงูและพอลิเมอร์
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บรรจุภณัฑพ์อลิเมอร ์เป็นผลิตภัณฑท่ี์มีความแตกต่างและใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรม และบริษัทฯ เชื่อว่าราคาขายของ

ผลิตภณัฑด์งักล่าวมีความอ่อนไหวหรือไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาคนอ้ยกว่า โดยมีปัจจยัเร่ืองของ

การเพ่ิมเติมคุณลักษณะพิเศษของสินคา้และบริการเขา้มามีส่วนในการกาํหนดราคาขายแทน นอกจากนี ้การท่ีคู่แข่งใน

ตลาดมีความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมมากขึน้ยงัอาจทาํใหเ้กิดแรงกดดนัทาํใหบ้ริษัทฯ ตอ้งลดราคาขายลง โปรดพิจารณา

รายละเอียดในส่วนนี ้หวัขอ้ 16.3.7 “การแข่งขนั” 

ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ 16.3.3 “การเปลี่ยนแปลงตน้ทุนขาย” หากตน้ทุนขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้หรือลดลง 

บริษัทฯ ยงัอาจปรบัราคาขายผลิตภณัฑ ์ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เพ่ือใหส้ะทอ้นการเพ่ิมขึน้หรือลดลงในตน้ทุนขาย

ของบริษัทฯ ทัง้นี ้การท่ีตน้ทุนขายลดลงอาจเป็นผลมาจากราคาวตัถุดิบลดลง หรือจากการท่ีตน้ทุนในการผลิตของบริษัทฯ 

ลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึน้ หรือบริษัทฯ ใชม้าตรการต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

หรือมีการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ (เช่น นวตักรรมเทคโนโลยีการผลิตกล่องนํา้หนกัเบา (Lightweight G-Technology)) ดงันัน้ ใน

บางสถานการณ ์บริษัทฯ อาจปรบัเปล่ียนราคาขายผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ

รายไดจ้ากการขายของบรษิัทฯ  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงของราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริง (ในหน่วยบาทต่อตนั) และ

ปริมาณขาย (ในหน่วยตนั) แบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ยกตามสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อ

และกระดาษและการเปล่ียนแปลงของปรมิาณขายซึ่งส่งผลต่อรายไดจ้ากการขายในระหว่างระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน 

(Track Record Period) 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 2560 2561 2562 

 

การ

เปล่ียนแปลง

ของราคาขาย

เฉล่ียท่ีเกิดขึน้

จริง 

การ

เปล่ียนแปลง

ของปริมาณขาย 

การ

เปล่ียนแปลง

ของราคาขาย

เฉล่ียท่ีเกิดขึน้

จริง 

การ

เปล่ียนแปลง

ของปริมาณ

ขาย 

การ

เปล่ียนแปลง

ของราคาขาย

เฉล่ียท่ีเกิดขึน้

จริง 

การ

เปล่ียนแปลง

ของปริมาณ

ขาย 

 (รอ้ยละ) 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร       

บรรจภุณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษ ....................  3.5 4.2 5.1 (0.3) 0.8 (3.6) 

กระดาษบรรจภุณัฑ ์.....................................  6.9 10.7 5.1 1.8 (13.7) 20.9 

บรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอร.์....  (0.7) 10.8 9.5 12.8 (3.8) 9.5 

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ       

ภาชนะบรรจอุาหาร ......................................  5.9 25.0 23.8 65.5 3.2 29.3 

กระดาษพิมพเ์ขียน .......................................  (0.3) (10.8) 5.7 (8.8) (2.0) 0.0 

เยื่อยคูาลิปตสั .............................................  25.4 101.7 13.4 (8.0) (20.1) (12.2) 

หมายเหต ุ

(1) การเปล่ียนแปลงของปริมาณขายและราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงสาํหรบัระยะเวลาท่ีระบใุนตารางขา้งตน้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงจากปริมาณขายและ

ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของระยะเวลาก่อนหนา้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(2) ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงคาํนวณจากการนาํรายไดจ้ากการขายสาํหรบัประเภทของสินคา้ท่ีเกี่ยวขอ้งมาหารดว้ยปริมาณขายสาํหรบัประเภทของสินคา้

ท่ีเกี่ยวขอ้งในช่วงระยะเวลาเดียวกนั  
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16.3.3 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 

ตน้ทนุขายของบรษิัทฯ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 82.5 รอ้ยละ 82.6 รอ้ยละ 79.2 และรอ้ยละ 80.1 ของรายไดจ้ากการ

ขายของบริษัทฯ ในปี 2559 2560 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดบั องคป์ระกอบท่ีสาํคัญ

ของตน้ทุนขายของบริษัทฯ คือ ตน้ทุนวัตถุดิบท่ีบริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิต (ไดแ้ก่ RCP ไม้ และไม้สับ) และตน้ทุน

พลังงาน (ไฟฟ้าและถ่านหิน) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับองคป์ระกอบท่ีสาํคัญของตน้ทุนขายตลอด

ระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) ในส่วนนี ้หวัขอ้ 16.5.2 “ตน้ทนุขาย” 

ราคาวัตถุดิบและสาธารณูปโภคดังกล่าวมีความผันผวนตลอดระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record 

Period) และบริษัทฯ คาดว่าราคาวตัถดุิบและพลงังานจะยงัคงมีความผนัผวนต่อไปในอนาคต วตัถุดิบประเภทเยื่อประมาณ

รอ้ยละ 95 ของเยื่อกระดาษและเศษกระดาษท่ีบริษัทฯ ใชใ้นธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑข์องบริษัทฯ นัน้มาจาก RCP ซึ่งเป็น

วัตถุดิบหลกัท่ีสาํคญัในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ตน้ทุน RCP คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.5 รอ้ยละ 25.8 รอ้ยละ 21.7 

และร้อยละ 22.6 ของต้นทุนขายในปี 2559 2560 2561 และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลําดับ 

โดยทั่วไปแลว้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเพ่ือไม่ใหร้าคา RCP ท่ีบริษัทฯ ใช้นั้นมีความผันผวนมากเกินไปเน่ืองจาก  

บริษัทฯ มีเครือข่ายศูนยจ์ัดการวสัดุรีไซเคิล และมีแพลทฟอรม์ในการจัดหาวัตถุดิบท่ีเข้มแข็ง ซึ่งเกิดจากขนาดของการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการท่ีบริษัทฯ มีฐานะเป็นผู้นาํในตลาดบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ตลอดจนการท่ีบรษิัทฯ มีความสมัพนัธใ์นระยะยาวกบัผูจ้ดัหาวตัถดุิบ อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาภาวะราคาตลาดของ RCP ซึ่ง

มีความผันผวนนั้น ได้ส่งผลกระทบและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อตน้ทุนขายและผลิตภาพ (Productivity) 

ตวัอย่างเช่น การท่ีประเทศจีนมีคาํสั่งหา้มนาํเขา้เศษกระดาษตัง้แต่ปี 2561 ส่งผลใหร้าคา RCP ปรบัตวัลดลงชั่วคราว ราคา

ซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของ RCP สายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร  ) คาํนวณจากตน้ทุนรวมของ RCP ท่ีใชใ้นระยะเวลาท่ี

เก่ียวขอ้งหารดว้ยปริมาณขายในช่วงระยะเวลาเดียวกันและแสดงในหน่วยบาทต่อตนั (เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 21.7 ในปี 2560 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีประเทศจีนมีประกาศคาํสั่งจาํกัดการนาํเขา้เศษกระดาษล่วงหนา้ 

ส่งผลใหผู้ผ้ลิตในประเทศจีนมีการเร่งการนาํเขา้เพ่ือกักตุนเศษกระดาษ และในปี 2561 ราคา RCP ลดลงรอ้ยละ 14.9 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2560 เน่ืองมาจากปริมาณความตอ้งการจากประเทศจีนท่ีลดลงเน่ืองจากคาํสั่งจาํกัดการนาํเขา้ดงักล่าว 

และในงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ลดลงรอ้ยละ 20.3 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 2561 นอกจากนั้น ราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของถ่านหิน  ) ซึ่งใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํา้ของโรงไฟฟ้า

และโรงงานกระดาษของบริษัทฯ (มีความผันผวนตลอดระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) และ

โดยทั่วไปมีการปรบัตัวเพ่ิมขึน้ตลอดช่วงดังกล่าว โดยเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.4 รอ้ยละ 10.3 และรอ้ยละ 2.1 ในปี 2560 2561 

และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดบั เมื่อเปรียบเทียบกบัระยะเวลาก่อนหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษิัทฯ 

บนัทึกตน้ทุนถ่านหินเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนพลงังานโดยตน้ทุนถ่านหินท่ีบริษัทฯ ซือ้นัน้คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 6.0 ถึงรอ้ย

ละ 7.0 ของตน้ทุนขายของบริษัทฯ ในระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) อน่ึง ราคาถ่านหินท่ีมีความ

ผนัผวนในอดีต และอาจยงัคงมีความผนัผวนต่อไปในอนาคตนัน้มีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของ

บริษัทฯ เช่น ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมหภาค ปัจจยัทางการเมือง ผลกระทบจากขอ้พิพาททางการคา้ หรือการเปล่ียนแปลง

กฎระเบียบ เป็นตน้ นอกจากนี ้ความสามารถของบริษทัฯ ในการปรบัราคาขายของผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกับตน้ทุนขายท่ี

ปรบัตัวเพ่ิมขึน้จากความผันผวนของตน้ทุนสินคา้โภคภัณฑแ์ละราคาวัตถุดิบท่ีบริษัทฯ ใชใ้นกระบวนการผลิต ตลอดจน

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการปรบัราคาขายใหเ้พ่ิมขึน้ตามตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมขึน้นั้นก็เป็นปัจจัยท่ีมีความสาํคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถของบริษัทฯ ในการรกัษาหรือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทฯ ทั้งนี ้ ท่ีผ่านมาบริษัทฯ สามารถ
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ปรบัราคาขายของผลิตภณัฑอ์นัเกิดจากภาวะราคาผนัผวนไดบ้างส่วน ในระหว่างระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน) Track 

Record Period (อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจไม่สามารถดาํเนินการเช่นนีไ้ดใ้นอนาคต การท่ีราคาสินคา้โภคภณัฑแ์ละวตัถดุิบมี

ความผนัผวน และความสามารถของบริษัทฯ หรือคู่แข่งรายสาํคญัของบรษิัทฯ ในการปรบัราคาขายใหส้ะทอ้นตามความผนั

ผวนของราคาตน้ทนุดงักล่าวนัน้อาจส่งผลกระทบต่ออตัรากาํไรจากการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.3 หวัขอ้ “ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบและพลงังานที่สาํคญั ตลอดจนการที่

บริษัทฯ อาจไม่สามารถปรบัราคาสนิคา้ใหส้ะทอ้นตน้ทุนขายทีเ่พิ่มขึน้ไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน อาจส่งผลกระทบในทาง

ลบต่อประสทิธิภาพดา้นตน้ทนุและอตัรากาํไรของบริษัทฯ” และ ส่วนท่ี 2.2.2 หวัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจ – วตัถดุบิ”  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริง (หน่วยบาทต่อตนั) โดยแยกตาม

ประเภทของวัตถุดิบท่ีสาํคัญท่ีบริษัทฯ ใชใ้นกระบวนการผลิตในระหว่างระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record 

Period) 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 2560 2561 2562 

 (รอ้ยละ) 

ราคาซือ้เฉลี่ยท่ีเกิดขึน้จริง(1) (2)  

กระดาษรีไซเคิล (RCP) (3)....................................  21.7 (14.9) (20.3) 

ไม ้.....................................................................  8.1 (3.5) (6.5) 

เยื่อกระดาษบริสทุธิ ์(Virgin pulp) ........................  3.5 25.8 (4.3) 

หมายเหต ุ

(1) การเปล่ียนแปลงของปริมาณขายและราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงสาํหรบัระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้งตามท่ีระบใุนตารางขา้งตน้แสดงการเปล่ียนแปลงจาก

ปริมาณขายและราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงสาํหรบัระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(2) ราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงคาํนวณจากการนาํราคาซือ้รวมสาํหรบัประเภทของวัตถุดิบท่ีเกี่ยวขอ้งมาหารดว้ยปริมาณวัตถุดิบสาํหรบัปริมาณขายใน

ระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้ง (แสดงในหน่วยบาทต่อตนั) 

(3) รวมราคาของกระดาษรีไซเคิล (RCP) ท่ีซือ้จากภายในประเทศและท่ีนาํเขา้จากประเทศอ่ืน 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิตของบริษัทฯ ท่ีผ่านมา และในอนาคตนัน้มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อตน้ทุนขายต่อ

หน่วย และยงัส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิัทฯ แมว้่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงปรมิาณขายและราคา

ขาย ทั้งนี ้บริษัทฯ จะวางแผนการผลิตตามปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ในขณะนั้นและปริมาณท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้น

อนาคตเพ่ือลดความเส่ียงจากการการผลิตมากเกินความตอ้งการ ลดตน้ทุนการจดัเก็บท่ีไม่จาํเป็น และลดการตดัจาํหน่าย

ทางบญัชี แต่ยงัคงรกัษาปริมาณการผลิตไวใ้นระดบัท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนและประสิทธิผลในกระบวนการผลิต

โดยเฉพาะในช่วงท่ีมปีรมิาณความตอ้งการสินคา้มาก  

โดยทั่วไป การท่ีโรงงานผลิตของบริษัทฯ สามารถดาํเนินงานเต็มกาํลังการผลิตท่ีใชไ้ดจ้ริง (Practical Capacity) 

นัน้จะส่งผลดีต่อตน้ทนุขายและต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิัทฯ หากไม่มีการเปล่ียนแปลงปรมิาณขายและราคา

ขาย (เน่ืองจากตน้ทุนในการดาํเนินงานแบบคงท่ีและกึ่งคงท่ี เช่น ค่าเส่ือมราคาและเงินเดือนของบุคลากรในฝ่ายผลิตนัน้มี

ตน้ทุนต่อหน่วยท่ีตํ่ากวา่หากมีการใชก้าํลงัการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และหากโรงงานผลิตของบริษัทฯ มีการดาํเนินงาน

ตํ่ากว่าอตัราการกาํลงัการผลิตท่ีใชไ้ดจ้รงิ ค่าโสหุย้คงท่ีต่อหน่วยของบรษิัทฯ จะเพ่ิมขึน้ และตน้ทนุขายต่อหน่วยของบริษัทฯ 

ก็จะเพ่ิมขึน้ดว้ยเช่นกนั ส่วนการท่ีความตอ้งการผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ ลดลงหรือเพ่ิมขึน้ก็อาจทาํใหโ้รงงานผลิตใชก้าํลงัการ
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ผลิตของโรงงานนอ้ยกว่าหรือมากกว่า และส่งผลใหต้น้ทุนผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึน้หรือลดลงไปดว้ย การท่ีโรงงานชะลอหรือ

หยุดการผลิตโดยท่ีมิไดว้างแผนล่วงหนา้เน่ืองจากตอ้งมีการซ่อมบาํรุงซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามกาํหนดการนัน้ยงัอาจส่งผลกระทบ

ดา้นลบในลกัษณะเดียวกนัต่อตน้ทนุขายต่อหน่วยของบรษิัทฯ  

16.3.4 การควบรวมกิจการ การขยายกาํลังการผลิต และการจาํหน่ายเงนิลงทุน 

ตลอดระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) บริษัทฯ ไดเ้ขา้ควบรวมกิจการหลายกิจการตามแผน

กลยุทธใ์นการขยายธุรกิจ โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2.2.1 หวัขอ้ “ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ 

เป็นผูเ้ขา้ควบรวมกิจการทีไ่ดร้บัการยอมรบั (Consolidator-of-Choice) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการ

ทีบ่ริษัทฯ สามารถเขา้ซือ้และบูรณาการธุรกิจเขา้กบับริษัทฯ จนประสบผลสาํเร็จตามแผนกลยุทธ์ ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถขยาย

ห่วงโซ่คณุค่าของบรรจภุณัฑ์ และขยายการประกอบธุรกิจเขา้ไปในประเทศเศรษฐกิจหลกัทกุประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ส่งผลใหธุ้รกิจของบริษัทฯ และไดร้บัผลตอบแทนและมีการเติบโต ในอตัราทีเ่ทยีบเคยีงกบัผูป้ระกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์

อุปโภคบริโภค” การเขา้ควบรวมกิจการต่าง ๆ นี ้ทาํใหก้ารนบัรวมขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการจดัทาํงบการเงินหรือขอ้มลูทางการเงินของ  

บรษิัทฯ มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละรอบเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานและการขยายกาํลงัการ

ผลิต และส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 55.2 ใน Fajar  ซึ่งเป็น

ผูผ้ลิตกระดาษบรรจุภณัฑท่ี์มีกาํลงัการผลิตสงูในประเทศอินโดนีเซีย และในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 

80.0 ใน Visy Packaging Thailand ซึ่งเป็นผูผ้ลิตบรรจุภัณฑพ์อลิเมอรค์งรูปท่ีมีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่าน (High-Barrier) 

สาํหรบัอาหารในประเทศไทยท่ีผ่านมา บรษิัทฯ ประสบความสาํเรจ็ในการเขา้ควบรวมกิจการโดยดาํเนินการตามแผนการเขา้ควบ

รวมกิจการ และสามารถบูรณาการธุรกิจท่ีซือ้เขา้กบัธุรกิจของบรษิัทฯ ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ ส่งผลใหส้ามารถสรา้งประโยชนจ์ากการ

ผนึกกาํลงั (Synergy) (ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ รวมถึงการผนึกกาํลงัดา้นรายไดแ้ละตน้ทุน เพ่ิมความสามารถในการต่อรองกบัผูจ้ดัหา

วตัถดุิบ และเพ่ิมรายไดจ้ากการขาย และ Adjusted EBITDA) นอกจากนี ้การเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar และ Visy Packaging Thailand 

ยงัส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขาย ตลอดจน Adjusted EBITDA ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 16.2 “หลักเกณฑ์การ

นาํเสนองบการเงนิ — การเปรียบเทยีบขอ้มูลทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบริษัทฯ” และในส่วนท่ี 2.2.1 หวัขอ้ “การเขา้ควบรวม

กิจการ (Merger and Acquisition)”  นอกจากนี ้การเขา้ควบรวมกิจการซึ่งรวมถึงการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar และ Visy Packaging 

Thailand ยงัช่วยเพ่ิมกาํลงัการผลิตของบริษัทฯ และอาจขยายฐานลูกคา้ของบริษัทฯ ซึ่งโดยทั่วไปแลว้จะส่งผลใหป้ริมาณขาย

เพ่ิมขึน้ ตวัอย่างเช่น ในปี 2560 ซึ่งบรษิัทฯ ไดม้ีการเขา้ซือ้หุน้ใน INDOCORR ในเดือนเมษายน 2560 และเขา้ซือ้หุน้ใน PPC 

ในเดือนกนัยายน 2560 ส่งผลทาํใหก้าํลงัการผลิตบรรจุภณัฑก์ล่องลกูฟกูเพ่ิมขึน้จาํนวน 36,650 ตนัตอ่ปี และในปีเดียวกันนัน้ 

การเขา้ซือ้หุน้ใน CONIMEX ส่งผลทาํใหก้าํลงัการผลิตบรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอรเ์พ่ิมขึน้จาํนวน 10,000 

ตันต่อปี นอกจากนี ้การเขา้ควบรวมกิจการใน IPSB ในเดือนมกราคม 2561 ยังทาํให้กาํลังการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร

เพ่ิมขึน้เป็น 15,800 ตันต่อปีในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 การเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar ก็ทาํใหก้าํลังการผลิต

กระดาษบรรจุภณัฑเ์พ่ิมขึน้อีก 1.4 ลา้นตนัต่อปี และการเขา้ซือ้หุน้ใน Visy Packaging Thailand ทาํใหก้าํลงัการผลิตบรรจุ

ภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสงูและพอลิเมอรเ์พ่ิมขึน้อีกจาํนวน 26,000 ตนัต่อปีในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 

โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2.2.2 หวัขอ้  “โรงงานผลิตและกาํลงัการผลิต — กระดาษบรรจุภณัฑ์” นอกจากนี ้บรษิัทฯ 

ยงัคาดว่าการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar จะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นดา้นของการดาํเนินงาน การทาํการตลาด และดา้นเทคโนโลยี ทัง้

จากการมีอาํนาจในการต่อรองกบัผูจ้ดัหากระดาษรีไซเคิล (RCP) วตัถดุิบอ่ืน และอปุกรณต์่าง ๆ เพ่ิมขึน้ การเขา้ถึงช่องทางการ
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จัดจาํหน่ายอ่ืน ๆ  อีกทั้งยงัทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถแลกเปล่ียนองคค์วามรู ้(Knowhow) และความเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี 

โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2.2.1 หวัขอ้  “การเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar” 

ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ มีการจาํหน่ายเงินลงทนุ รวมทัง้ธุรกิจหรือบรษิัทต่าง ๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์ซึ่งการจาํหน่ายเงิน

ลงทุน ธุรกิจ หรือบริษัทดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในระยะเวลาของผลการ

ดาํเนินงาน (Track Record Period) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจาํหน่ายเงินลงทุน ธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งการ

ดาํเนินการดงักล่าวอาจทาํใหร้ายไดจ้ากการขาย Adjusted EBITDA และกาํไรสาํหรบัระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งลดลง หรือกาํไรสทุธิท่ี

บรษิัทฯ ไดร้บัจากการจาํหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนรวมของบรษิัทฯ ในงบการเงนิรวม เช่น 

การหยุดประกอบธุรกิจของ TCGS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปรส่์งผลกระทบต่อรายไดอ่ื้นและ Adjusted EBITDA ของ

บริษัทฯ เน่ืองจากมีการ จาํหน่ายสิทธิในการใชท่ี้ดินของ TCGS โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนนี ้หัวข้อ 16.6.1 “ผลการ

ดาํเนนิงานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 เปรียบเทยีบกบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561” และ 

16.22 “ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมือนทีไ่ม่ไดต้รวจสอบ” 

ทัง้นี ้ตามแผนกลยุทธใ์นการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหแ้ก่ตาํแหน่งผูน้าํในสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรของ

บริษัทฯ และการพัฒนาแบบจาํลองธุรกิจท่ีมีการบูรณาการในแนวตัง้ในต่างประเทศ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเขา้ควบรวมกิจการ

เป้าหมายท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขอบเขตในการจดัทาํงบการเงินรวม และส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ตลอดจนรายไดจ้ากการขาย Adjusted EBITDA และกาํไรสาํหรบัปีระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง โปรดพิจารณารายละเอียดใน

ส่วนท่ี 2.2.1 หวัขอ้  “กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ — บริษัทฯ จะดาํเนินการตามกลยุทธ์การเขา้ควบรวมกิจการและ

ร่วมมือกบัพนัธมิตรรายใหม่เพือ่เร่งการเตบิโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนือ่ง และใชป้ระโยชน์จากการผนึกกาํลงั (Synergy) ในการ

ประกอบธุรกิจ” อย่างไรก็ตาม การเขา้ควบรวมกิจการ และการขยายกาํลงัการผลิตนัน้อาจทาํใหบ้รษิัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทนุเพ่ิมขึน้ 

และบริษัทฯ อาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคาดหมาย หรืออาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานกว่าท่ีคาดหมายซึ่งอาจ

กระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.3 หวัขอ้ “บริษัทฯ อาจไม่

ประสบความสาํเร็จในการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ หรือในการรวมเขา้กบักิจการ หรือธุรกิจที่บริษัทฯ ไดม้าจากการเขา้ควบรวม

กิจการ” 

บริษัทฯ ไดส้รา้งประโยชน์จากการผนึกกาํลัง (Synergy) ทั้งในดา้นรายไดแ้ละตน้ทุนในลักษณะต่าง ๆ ขึน้อยู่กับ

ลกัษณะของการเขา้ควบรวมกิจการแต่ละกิจการ และขึน้อยู่กับความสาํเร็จของบริษัทฯ ในการบูรณาการกิจการเหล่านัน้มาเขา้

เป็นส่วนหน่ึงกบัธรุกิจของบรษิัทฯ ได ้นอกจากนี ้ฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ และฝ่ายจดัการของกิจการท่ีบรษิัทฯ ไดม้าตอ้งใชค้วาม

พยายามเป็นอย่างมากในการปฏิบตัิตามแผนการบูรณาการกิจการภายหลงัการควบรวม การใชเ้วลาในการดาํเนินการดงักล่าว

นัน้ อาจทาํใหฝ่้ายจดัการมเีวลาท่ีใชใ้นการพฒันาธุรกิจโดยทั่วไปนอ้ยลง อีกทัง้ รายไดจ้ากกิจการ และจากบรษิัทต่าง ๆ ท่ีบรษิัท

ฯ ไดม้านัน้อาจลดลงในระหว่างท่ีมีการดาํเนินการตามแผนการบูรณาการธุรกิจ นอกจากนี ้กาํไรจากการดาํเนินงานของกิจการและ

บรษิทัต่าง ๆ ท่ีบรษิัทฯ ไดม้ายงัอาจตํ่ากว่ากาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ หรือตํ่ากว่ากาํไรจากการดาํเนินงานท่ีคาดการณ์

ไว ้และปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.3 หวัขอ้ “บริษัทฯ อาจไม่ประสบความสาํเร็จในการลงทนุในเชิงกลยุทธ์ หรือในการรวมเขา้กบักิจการ หรือ

ธุรกิจทีบ่ริษัทฯ ไดม้าจากการเขา้ควบรวมกิจการ” 
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การเข้าควบรวมกิจการทาํให้ขอบเขตการจัดทาํงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปล่ียนไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได ้

Adjusted EBITDA รวมทัง้อตัรากาํไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดงันัน้ การเขา้ควบรวมกิจการจึงอาจส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ   

16.3.5 ผลจากการดาํเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานและมาตรการลดต้นทุน 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการเร่ืองความยั่งยืน การเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวมทัง้การรกัษาความสามารถในการแข่งขนัดา้นตน้ทนุ บรษิัทฯ จึงไดด้าํเนินโครงการต่าง ๆ และ

อยู่ระหว่างดาํเนินโครงการเพ่ือลดตน้ทุน เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมใหแ้ก่ห่วงโซ่

อุปทาน เช่น บริษัทฯ ดาํเนินการตามนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรม “อุตสาหกรรม 4.0” โดยมุ่งเนน้ท่ีการสรา้งสรรคน์วตักรรม การ

ทาํใหก้ระบวนการดา้นธุรกิจและกระบวนการผลิตมีความกระชบัคล่องตวั และการใชป้ระโยชนจ์ากการใชเ้คร่ืองจกัรกล ระบบ

อตัโนมตั ิและระบบหุ่นยนตต์ลอดจนการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีบรษิัทฯ เก็บรวบรวมและวิเคราะหด์ว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั

ท่ีทันสมัย เช่น บริษัทฯ ร่วมมือกับ PREPACK  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือออกแบบธุรกิจและ

กระบวนการผลิตใหส้อดคลอ้งกับอุปสงคแ์ละอุปทานของผลิตภณัฑ ์นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเริ่มใชหุ้่นยนต ์Pelletizer เคร่ืองจกัร

ในการตรวจสอบคุณภาพโดยภาพ และสายพานอตัโนมตัิในโรงงานผลิตบรรจุภณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษในจงัหวดัราชบุรีและ

จงัหวดัระยอง โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2.2.2 หวัขอ้ “เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอตัโนมตั”ิ  

การใชเ้ทคโนโลยีเหล่านีท้าํใหบ้รษิัทฯ สามารถเพ่ิมการบรูณาการในแนวตัง้ได ้และยงัสามารถจดัสรรทรพัยากรไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยสามารถท่ีจดัสรรบคุลากรท่ีทาํงานในส่วนดงักล่าวไปในส่วนงานอ่ืนท่ีบุคลากรเหล่านัน้สามารถสรา้ง

ผลงานใหเ้กิดประโยชนไ์ดม้ากท่ีสดุ  อีกทัง้ยงัใชเ้ทคโนโลยีอตัโนมตัิในระบบงานดา้นการดาํเนินงานและการบริหารจดัการต่าง ๆ 

ปรบัปรุงคุณภาพของการบรหิารจดัการการจดัหาไมแ้ละ RCP และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัดา้นตน้ทนุของบริษัทฯ ทัง้นี ้

การใชน้โยบายต่าง ๆ เหล่านีส่้งผลกระทบดา้นบวกต่อตน้ทุนในการผลิต การจดัซือ้ และตน้ทนุคงท่ีอ่ืน ๆ อน่ึง บรษิัทฯ ยงัคาดว่า

นโยบายการประหยัดตน้ทุนนีจ้ะช่วยเพ่ิมผลกาํไรจากการลดรายจ่าย อันเกิดจากการลดราคาตน้ทุนและ/หรือจากการสรา้ง

ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงาน โดยสามารถนาํไปหักกลบกับผลกระทบจากปัจจยัภายนอกซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้(เช่น การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือราคาวตัถดุิบและสินคา้โภคภณัฑ)์ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัสามารถ

ประหยดัตน้ทนุไดใ้นกรณีท่ีค่าใชจ้่ายมีตน้ทนุท่ีตํ่ากว่าราคาท่ีจะตอ้งจ่ายหากไม่มีการใชน้โยบายการลดตน้ทนุ (cost avoidance

)  โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.1 หัวข้อ “กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ – บริษัทฯ จะเพิ่ม

ประสทิธิภาพของการดาํเนนิงานและห่วงโซ่อปุทาน โดยใชเ้ทคโนโลยีอตัโนมตัแิละเทคโนโลยีดจิิทลัของบริษัทฯ อย่างต่อเนือ่ง”  

การเขา้ควบรวมกิจการและการขยายกาํลงัการผลิตยงัอาจเพ่ิมการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และทาํ

ใหห่้วงโซ่การ ผลิต และการจดัสรรทรพัยากรของบรษิัทฯ มีประสิทธิภาพสงูสดุ เน่ืองจากโรงงานผลิตของบรษิัทฯ ตัง้อยู่ในสถานท่ี

ท่ีอยู่ใกลล้กูคา้ของบรษิทัฯ มากขึน้ และเพ่ิมอาํนาจต่อรองใหแ้ก่แพลทฟอรม์การจดัซือ้ของบรษิัทฯ  

ดงันัน้ หากสามารถดาํเนินโครงการเหล่านีไ้ดเ้ป็นผลสาํเร็จ บริษัทฯ จะสามารถลดตน้ทุนการขายไดม้ากยิ่งขึน้ และจะ

ส่งผลกระทบดา้นบวกต่อกาํไรจากการดาํเนินงาน และผลิตภาพ (Productivity) ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างท่ี 

บริษัทฯ ดาํเนินมาตรการในการปรบัโครงสรา้ง หรือในระหว่างท่ีบริษัทฯ ดาํเนินโครงการใหม่ และผลการดาํเนินงานตาม

มาตรการหรือโครงการเหล่านัน้ยงัไม่ส่งผลต่อธุรกิจตามท่ีบรษิัทฯ คาดหมายนัน้ รายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการปรบัโครงสรา้ง รายจ่าย
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ฝ่ายทุนและตน้ทุนต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการอาจเพ่ิมขึน้ และส่งผลกระทบดา้นลบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บรษิัทฯ ในระยะสัน้ได ้

16.3.6 สัดส่วนการขายของผลิตภัณฑป์ระเภทต่าง ๆ 

การขายผลิตภัณฑข์ั้นปลายของบริษัทฯ มีแนวโนม้ท่ีจะมีราคาขายท่ีสูงกว่าราคาขายผลิตภัณฑข์ั้นตน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ตัง้ใจท่ีจะนาํรูปแบบทางธุรกิจซึ่งมีการบูรณาการในแนวตัง้ (Vertical Integration) ไปใชใ้นต่างประเทศ บริษัทฯ จึงจะลงทุนใน

การสรา้งและขยายธุรกิจขัน้ปลายในต่างประเทศดว้ยการเขา้ควบรวมกิจการ และการขยายธุรกิจดว้ยการดาํเนินธุรกิจของบริษัท

ฯ เอง (Organic Growth) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.1 หวัขอ้ “กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ — 

บริษัทฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพของการดาํเนินงานและห่วงโซ่อปุทาน โดยใชเ้ทคโนโลยีอตัโนมตัแิละเทคโนโลยีดิจิทลัของบริษทัฯ 

อย่างต่อเนือ่ง” ทัง้นี ้หากกาํลงัการผลิตบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสงูและพอลิเมอรแ์ละบรรจุภณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษ

เพ่ิมขึน้ตามแผนของบรษิัทฯ จะส่งผลทาํใหส้ดัส่วนของแต่ละผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ เปล่ียนแปลงไปดว้ย ซึ่งบรษิัทฯ เชื่อว่าจะ

ส่งผลทาํใหร้ายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้การเพ่ิมประเภทของผลิตภณัฑท่ี์บริษัทฯ นาํเสนอ รวมทัง้การเขา้ควบรวม

กิจการต่าง ๆ และการเพ่ิมกาํลงัการผลิตในบางสายธุรกิจและในประเทศท่ีกาํลงัมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ จะทาํใหส้ดัส่วน

ของแต่ละผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงเช่น ในปี 2560 ท่ีบริษัทฯ ขยายกาํลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ

สมรรถนะสงูและพอลิเมอรโ์ดยการเขา้ซือ้หุน้ใน CONIMEX ซึ่งส่งผลทาํใหก้าํลงัการผลิตบรรจภุณัฑแ์บบคงรูปเพ่ิมขึน้จาํนวน 

10,000 ตนัต่อปี 

นอกจากนี ้แนวโนม้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยงัอาจส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการขายของผลิตภัณฑ์

ประเภทต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น เมื่อความตอ้งการสินคา้สาํหรบัขนาดการบรโิภครายบุคคล (Individual Portion Size) ตลอดจน

การบรกิารดา้นการจดัส่งอาหาร การซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มพรอ้มรบัประทานซึ่งอยู่ในบรรจุภณัฑเ์พ่ิมมากขึน้ มีแนวโนม้ท่ีจะทาํ

ใหม้ีความตอ้งการโซลูชนัดา้นบรรจุภัณฑท่ี์มีความสะดวกสบายเพ่ิมมากขึน้ เช่น บรรจุภัณฑท่ี์มีขนาดเล็กลง มีความทนทาน 

ผนึกซํา้ได ้นาํไปอุ่นในเตาไมโครเวฟได ้และกาํจดัทิง้ไดง้่าย รวมทัง้บรรจุภัณฑท่ี์ออกแบบมาอย่างดีเพ่ือใชบ้รรจุสินคา้อุปโภค

บริโภคระดับพรีเมียม ส่วนผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสาํคัญกับผลิตภัณฑท่ี์มีความยั่งยืนอาจเลือกบริโภคสินคา้ท่ีใชบ้รรจุภัณฑ์ท่ีมี

ความทนทาน และอาจเต็มใจท่ีจะจ่ายราคาเพ่ิมขึน้เพ่ือซือ้สินคา้ดงักล่าว ตวัอย่างเช่น ในสายธุรกิจเยื่อและกระดาษซึ่งสดัส่วน

ของแต่ละผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ และบรษิัทฯ คาดว่าจะยงัคงมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัในอนาคต ดงัจะเห็นไดจ้าก

ยอดขายภาชนะบรรจุอาหารท่ีเพ่ิมขึน้จากท่ีคิดเป็นรอ้ยละ 0.6 และรอ้ยละ 0.7 ของรายไดจ้ากการขายในปี 2559 และปี 

2560 ตามลาํดบั กลายเป็นรอ้ยละ 1.3 และรอ้ยละ 1.7 ของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 ตามลาํดบั ซึ่งการเพ่ิมขึน้นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีต่อเน่ืองของสดัส่วนของแต่ละผลิตภณัฑใ์นสาย

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษและผลของการดาํเนินการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม

ในส่วนท่ี 2.2.1 หวัขอ้ “กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ —บริษัทฯ มีแผนทีจ่ะเพิ่มการขายใหแ้ก่ลูกคา้บรรจุภณัฑ์ใน

ธุรกิจที่มีอตัราการเติบโตสูง ซึ่งรวมถึง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจการบริการดา้นอาหาร 

และธุรกิจอคีอมเมิร์ซ” ในขณะท่ีผูบ้รโิภคท่ีมีความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากกอ็าจจะลดการใชบ้รรจภุณัฑท่ี์ทาํจากพลาสติกประเภท

ใช้ครัง้เดียวแลว้ทิง้ ทั้งนี ้บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ี

เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคและลกูคา้ของบรษิัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ สามารถใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสใหม่ ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในตลาด

และสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ลกูคา้ของบริษทัฯ หากบริษัทฯ ประสบความสาํเร็จในการนาํเสนอโซลชูนัใหม่สาํหรบับรรจุภณัฑ ์หรือ

สามารถพฒันาและปรบัปรุงโซลชูันดา้นบรรจุภณัฑท่ี์เนน้กลุ่มผลิตภัณฑท่ี์กาํลงัเติบโตและมีคุณภาพระดบัพรีเมียม จะทาํให้
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สดัส่วนการขายของผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีพฒันาการ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการกาํหนดราคา

และรายไดจ้ากการขายของบรษิัทฯ  

16.3.7 การแข่งขัน 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ อยู่ในฐานะผูน้าํของตลาดในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(เมื่อพิจารณาจากปรมิาณขายในหลาย

ตลาด เช่น ตลาดบรรจภุณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษในประเทศไทย และตลาดกระดาษบรรจภุณัฑใ์นประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 

ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์และการให้บริการบางประเภทของบริษัทฯ มีความ

คลา้ยคลึงกับผลิตภณัฑแ์ละการบริการของผูป้ระกอบการรายอ่ืนในตลาด ดงันัน้ แมบ้ริษัทฯ เชื่อว่าการดาํเนินการตามกล

ยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศโดยการบูรณาการในแนวตัง้ (Vertical Integration) รวมทัง้

การนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ แต่หากคู่แข่งของบรษิัทฯ เหล่านี ้หรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจรายใหมท่ี่เขา้สู่ตลาดมีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ตลอดจนความรูใ้นเชิงเทคนิค ความชาํนาญ การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

และมีขนาดและความสามารถในการจัดจาํหน่ายเทียบเท่ากับหรือดีกว่าบริษัทฯ อาจทาํใหค้วามสามารถในการแข่งขันของ 

บริษัทฯ  ลดลง หรือการแข่งขันด้านราคาอาจเพ่ิมมากขึน้จนส่งผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสาํคัญต่อราคาขาย ผลการ

ดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทฯ ได ้นอกจากนี ้หากมีการเพ่ิมขึน้ของกาํลังการผลิตจากคู่แข่งของ  

บริษัทฯ หรือผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาด โดยไม่สอดคลอ้งกับการเติบโตของอุปสงคท่ี์มีระดบัใกลเ้คียงกันหรือสงูกว่า 

อาจทาํใหเ้กิดแรงกดดนัในการลดราคาขายผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.1 หวัขอ้ “กล

ยุทธ์ในการดาํเนินธรุกิจของบริษัทฯ — บริษัทฯ มีความตัง้ใจทีจ่ะนาํรูปแบบธุรกิจทีป่ระสบความสาํเร็จของบริษัทฯ ไปใชใ้น

ต่างประเทศโดยใชก้ระบวนการบูรณาการในแนวตัง้เพือ่สรา้งความ ใกลช้ิดระหว่างบริษัทฯ กบัลูกคา้ และ มีส่วนร่วมกบั

ลูกคา้มากยิ่งขึน้” และส่วนท่ี 2.2.3 หวัขอ้ “อุตสาหกรรมทีบ่ริษัทฯ ดาํเนินการอยู่เป็นธุรกิจทีม่ีการแข่งขนัสูง และการแข่งขนัที่

เพิ่มสูงขึน้อาจกดดนัใหย้อดขายและราคาขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ลดลง” 

16.3.8 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

การท่ีบริษัทฯ มีฐานในการประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศต่าง ๆ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้าํใหบ้ริษัทฯ มี

ความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ทัง้นี ้สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษัทฯ คือ สกุลเงินบาท 

แต่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศนั้นมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างกัน เช่น สกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ในประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส ์คือเงินดองเวียดนาม เงินรู

เปียอินโดนีเซีย และเงินเปโซฟิลิปปินส ์ตามลาํดบั หากค่าเงินของสกลุเงินเหล่านีม้ีความผนัผวนเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินบาท อาจ

ส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยเหล่านีเ้มื่อมีการแปลงเงินสกุลดงักล่าวเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือ

จดัทาํงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได ้เช่น หากบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ มีผลกาํไรในการดาํเนินงาน กาํไรจากบรษิัท

ย่อยดังกล่าวจะมีแนวโนม้ท่ีลดลง (เมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาท) หากว่าเงินบาทแข็งค่าขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินในการ

ดาํเนินงานของบรษิัทย่อยดงักล่าวนัน้ และกาํไรจากบรษิัทย่อยดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึน้ (เมื่อคิดเป็นสกลุเงินบาท) หากเงิน

บาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าวนัน้ ทัง้นี ้ในปี 2561 และงวดเกา้เดือน

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 รายไดจ้ากการขายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (โดยมากคือเงินดองเวียดนาม เงินดอลลาร์

สหรัฐ เงินรูเปียอินโดนีเซีย และเงินเปโซฟิลิปปินส์) คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 39.0 และรอ้ยละ 41.1 ของรายได้จากการขาย 

ตามลาํดับ นอกจากนี ้ ในปี 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ตน้ทุนขายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

(โดยมากคือเงินดอลลารส์หรฐั) ยงัคิดเป็นรอ้ยละ 42.8 และรอ้ยละ 47.8 ของตน้ทนุขาย ตามลาํดบั ทัง้นี ้ในระยะเวลาของผลการ
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ดาํเนินงาน (Track Record Period) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับเงินดอลลารส์หรฐั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มียอดถือครอง

สุทธิในเงินดอลลารส์หรฐัท่ีค่อนขา้งนอ้ย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มียอดถือครอง

สทุธิในเงินดอลลารส์หรฐัจาํนวน 56 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ 86 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั ดงันัน้ การท่ีสกลุเงินในทอ้งถิ่นมี

ความผนัผวนเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานระหว่างปี

บญัชีหรืองวดท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้การแข็งค่าขึน้หรืออ่อนค่าลงของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินในตลาดทอ้งถิ่นของ

ประเทศท่ีบริษัทฯ มีการส่งออกผลิตภณัฑอ์าจส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณการขาย รวมทัง้รายไดจ้ากการขายในเชิงบวก

หรือเชิงลบ หากการส่งออกดงักล่าวมีการแจง้หนีแ้ละเรียกเกบ็เงินในสกลุเงินทอ้งถิ่นของประเทศนัน้ 

ท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถป้องกันหรือลดความเส่ียงโดยรวมเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได ้โดย

บริหารใหต้น้ทุนในสกุลเงินต่างประเทศนัน้สอดคลอ้งกับรายไดท่ี้อยู่ในสกุลเงินเดียวกนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญา

ซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงเก่ียวกับสกุลเงินตราต่างประเทศบางสกุล ในกรณีท่ี

ตน้ทุน และรายไดใ้นสกุลเงินต่างประเทศไม่สอดคลอ้งกัน โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนนีห้ัวขอ้ 16.17.3 “ความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลีย่น” อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทฯ ไม่สามารถบรหิารจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ดังกล่าวไดเ้ป็นผลสาํเร็จ ความผันผวนท่ีเกิดขึน้อาจส่งผลกระทบดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใน

อนาคตได ้โดยเฉพาะยิง่เมื่อบรษิัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะขยายการดาํเนินงานไปยงัต่างประเทศ ในระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน 

(Track Record Period) นัน้ การดาํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงบริษัทฯ ไดใ้ชบ้ริการจาก SCC และภายหลงัจากการเสนอ

ขายครัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะให ้SCC ดาํเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารจดัการความเส่ียงตามแนวนโยบายของบริษัทฯ 

ต่อไป 

16.4 นโยบายการบัญชีทีส่าํคัญ 

บริษัทฯ แสดงนโยบายการบัญชีบางรายการท่ีมีความสาํคญัต่อการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยนาํเสนอใน

ส่วนต่าง ๆ ของเอกสารฉบบันี ้อน่ึง หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2561 ขอ้ 2 และขอ้ 3 แสดงขอ้มลูสรุปของ

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ทัง้นี ้การกาํหนดนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีความสาํคญั

ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายจัดการเองในการ

พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ จากขอ้มลูท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต ดงันัน้ การกาํหนดรายการต่าง ๆ ดงักล่าวจึงตอ้งใชส้มมติฐาน

หรือข้อมูลท่ีแตกต่างกันซึ่งอาจทาํให้ไดผ้ลท่ีแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญ นอกจากนี ้ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากข้อมูล

ประมาณการ และอาจส่งผลกระทบดา้นลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ

บรษิัทฯ ได ้

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีควรพิจารณาเมื่อผูล้งทุนพิจารณาขอ้มลูในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไดแ้ก่ การคดัเลือกนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญั การใชดุ้ลยพินิจและความไม่แน่นอนต่าง ๆ  ท่ีส่งผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีอ่ืนไปใชป้ฏิบตัิ ตลอดจน

การท่ีขอ้มลูผลการดาํเนินงานท่ีมีการรายงานอาจมีความอ่อนไหวต่อสภาวะและสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ทัง้นี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2561 ขอ้ 2(ง) และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ 

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ขอ้ 2(ค) แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการใชดุ้ลยพินิจในเร่ืองทางบญัชีท่ีมี

ความสาํคญัและประมาณการต่าง ๆ ท่ีฝ่ายจดัการใชใ้นการใชป้ฏิบตัินโยบายการบญัชี 
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บรษิัทฯ เชื่อว่านโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัดงัต่อไปนีเ้ป็นนโยบายท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจและขอ้มลูประมาณการซึ่งใชใ้นการ

จดัทาํงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสดุ 

16.4.1 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบัญชีและหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรพัยแ์ละ

หนีสิ้นทั้งในทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกรอบหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการวัดมลูค่ายุติธรรม รวมถึง

แต่งตัง้กลุ่มผูป้ระเมินมลูค่าซึ่งมีความรบัผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมลูค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสาํคญัและมีหนา้ท่ีรายงานโดยตรงต่อ 

Chief Financial Officer การประเมินมลูค่ายตุิธรรมจะพิจารณาจากขอ้มลูในตลาดท่ีสงัเกตได ้(เท่าท่ีจะสามารถสงัเกตไุด)้ และมี

การทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรบัปรุงการวัดมูลค่าท่ีมีนัยสาํคัญ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัด

มลูค่ายตุิธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้หรือการตัง้ราคา กลุ่มผูป้ระเมินจะประเมินหลกัฐานท่ีใชส้นบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกับการวดั

มูลค่าท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสาม รวมถึงความเหมาะสมในการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม โดยจะรายงานประเด็นปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัสาํคญัต่อคณะกรรมการ

ของกลุ่มบรษิัท 

มลูค่ายตุิธรรมสามารถจดัประเภทไดส้ามระดบั โดยพิจารณาจากขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่าดงันี ้

• ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัย ์หรือหนีสิ้นอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน้ ณ วนัท่ีวดัมลูค่า 

• ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได)้ สาํหรับ

สินทรพัย ์หรือหนีสิ้นนัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 

• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นนัน้ 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิ้นจัดอยู่ในประเภทลาํดับชั้นท่ีแตกต่างกันของ

มลูค่ายตุิธรรมในภาพรวม การวดัมลูค่ายุติธรรมในภาพรวมในกรณีดงักล่าวจะตอ้งจดัประเภทใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกันกบัลาํดบั

ชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมของขอ้มลูท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอยู่ในระดบัตํ่าสดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ รบัรูก้ารโอนระหว่างลาํดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดขึน้  

สาํหรบัการเขา้ควบรวมกิจการนัน้ บริษัทฯ ไดจ้า้งผูป้ระเมินอิสระเพ่ือหามลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นสทุธิท่ี

ไดม้า เมื่อกาํหนดมูลค่ายุติธรรมแลว้เสร็จ จะมีการบันทึกมลูค่าตามบัญชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีบริษัทฯ ไดม้าตามมลูค่า

ยุติธรรมท่ีกาํหนด  ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีการนาํสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของกิจการท่ีบริษัทฯ ไดม้ามารวมคาํนวณในงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ก่อนท่ีผูป้ระเมินอิสระจะกาํหนดมูลค่ายุติธรรมแลว้เสรจ็ บริษัทฯ จะบนัทึกสินทรพัยส์ทุธิของบริษัทหรือกิจการท่ีไดม้า

เป็นรายการชั่วคราวรายการหน่ึงก่อนและจะปรบัปรุงรายการเมื่อมีมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิจากผูป้ระเมินอิสระแลว้ ทัง้นี ้

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 การประเมินมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิจากผูป้ระเมินอิสระสาํหรบั Fajar และ Visy Packaging 

Thailand ยงัไม่เสร็จสมบูรณ ์ดงันัน้ รายการสินทรพัยส์ทุธิของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 จึงเป็นเพียงการประมาณการและอาจเปล่ียนแปลงไดอี้ก ส่วนทรพัยสิ์นใน

การลงทุนนั้น จะมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีการประเมินวิธีต่าง ๆ  ไดแ้ก่ วิธีการแปลงรายไดเ้ป็นมูลค่า (Income 
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Approach) (รวมทัง้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)) และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

(รวมถึงมลูค่าตลาดสาํหรบัการใชป้ระโยชนปั์จจบุนั)  

16.4.2 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ไดร้บัการทบทวนทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้ร่ืองการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งชี ้บริษัทฯ จะประมาณมลูค่าสินทรพัยท่ี์คาดว่าจะไดร้บัคืน ส่วนมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนในกรณีของ

ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่ทราบอายกุารใหป้ระโยชนท่ี์แน่นอน หรือยงัไม่พรอ้มใหป้ระโยชนจ์ะมีการประเมินทุกปี

ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะถกูรบัรูเ้มื่อมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยท่ี์กอ่ใหเ้กิดเงินสดสงูกว่ามลู

ค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกบันทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื่อจะตอ้งมีการกลับรายการการ

ประเมินมลูค่าของสินทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้ของสินทรพัยช์ิน้เดียวกนักบัท่ีเคยไดร้บัรูใ้นส่วนของผูถื้อหุน้มาแลว้และมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา โดยในกรณีนีจ้ะรบัรูใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

• มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนคาํนวณจากมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรพัย ์ซึ่งคือมลูค่าท่ีสงูกว่าระหว่างมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์(Value in use) หรือมลูค่ายุติธรรมหลงั

หกัตน้ทุนในการขาย (Fair value less costs to sell) ในการประเมินมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัยจ์ะมีการประเมินกระแส

เงินสดท่ีจะไดร้บัในอนาคต และนาํมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใชอ้ัตราคิดลดก่อนหกัภาษีเงินไดเ้พ่ือใหม้ีสาเหตุ

มูลค่าประเมินในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรบัสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดซึ่งส่วนใหญ่ไม่ไดข้ึน้กับสินทรพัยอ่ื์น มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนนัน้จะคาํนวณจากสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนักบัสินทรพัยท่ี์ไม่ไดก้่อใหเ้กิดกระแสเงินสดดงักล่าว 

• การกลบัรายการดอ้ยค่า ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินจะถกูกลบัรายการเมื่อมลูค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดร้บัคืนเพ่ิมขึน้ในภายหลัง และการเพ่ิมขึน้นั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรบัรูใ้นกาํไรหรือ

ขาดทนุ ทัง้นี ้ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรบัปรุงหรือกลบัรายการ ส่วนผลขาดทนุจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถกูประเมินทกุรอบระยะเวลารายงานว่า

มีขอ้บ่งชีเ้ร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี

ภายหลงั หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผลการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่ามาก่อน 

16.4.3 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

และหนีสิ้นและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจะบนัทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกับการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว ทัง้นี ้กาํไร

เพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ดงันัน้ กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต

หลงัปรบัปรุงการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ แลว้อาจมีจาํนวนไม่
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เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดท้ัง้จาํนวน สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ 

ในการวดัมลูค่าของภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีนั้น บริษัทฯ ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดขึน้จากลักษณะ

วิธีการท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสิ้นตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ วดัมลูค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้ับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการ

กลับรายการ โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีกฎหมายประกาศใช ้หรือท่ีคาดว่าจะมีผลบังคับใช ้ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานในการ

กาํหนดมลูค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษัทฯ พิจารณาถึงผลกระทบของสภานการณท์างภาษีท่ี

ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีตอ้งชาํระ การประเมินดังกล่าวอยู่บนพืน้ฐานการ

ประมาณการและสมมติฐาน และอาจเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณใ์นอนาคต นอกจากนี ้ขอ้มลูใหม่ๆ อาจทาํให้

บริษัทฯ เปล่ียนการตดัสินใจ โดยขึน้อยู่กับภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรบัรูเ้มื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี ้การรบัรูค้่าความนิยมในครัง้แรก การ

รบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนีสิ้นในครัง้แรกซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชี

หรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่กลับรายการใน

อนาคตอนัใกล ้ 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกับหนีสิ้นภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดซ้ึ่งประเมิน

โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกันสาํหรบัหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตัง้ใจจะจ่ายชาํระหนีสิ้นและสินทรัพย์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรบัคืนสินทรพัยแ์ละจ่ายชาํระหนีสิ้นในเวลาเดียวกนั 

16.4.4 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยจะถกูรบัรูใ้นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน โดยการรบัรูม้ลูค่าเริ่มแรก

ของค่าความนิยมวดัจากมลูค่ายตุิธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ้ึ่งรวมถึงการรบัรูจ้าํนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุในผูถู้ก

ซือ้ หกัดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า และหนีสิ้นท่ีรบัมา ซึ่งวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซือ้ สาํหรบัผลกาํไรท่ีไดจ้ากการ

ต่อรองในการควบรวมกิจการจะรบัรูเ้ป็นผลกาํไรสาํหรบัรอบระยะเวลาในทนัที ทัง้นี ้ภายหลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก ค่าความนิยม

จะถูกวัดมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ในกรณีของการบัญชีสาํหรับตราสารทุนดา้นผูล้งทุนนั้น

จะตอ้งนาํมลูค่าตามบญัชีของค่าความนิยมไปรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และจะตอ้งไม่ปันส่วนผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าในเงินลงทุนใหสิ้นทรพัยใ์ด ๆ  โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในส่วนนีห้วัขอ้ 

16.4.2 “การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์” ทัง้นี ้จะมีการประเมินค่าความนิยมปีละครัง้ในช่วงไตรมาสท่ีสามของแต่ละปี 

16.4.5 ผลประโยชนข์องพนักงาน 

บรษิัทฯ มีโครงการผลตอบแทนในลกัษณะเงินบาํนาญตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เพ่ือใหผ้ลประโยชนแ์ก่พนกังานท่ีเกษียณอายกุารทาํงานโดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีสามารถ

นาํไปคิดเป็นเงินบาํนาญไดป้ระกอบกับระยะเวลาการทาํงานของพนักงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงตามหลักเกณฑ์
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คณิตศาสตรป์ระกันภัย เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากพนกังานมีอายุยืนกว่าท่ีคาดไว ้ความเส่ียงเก่ียวกับอตัราดอกเบีย้ และความ

เส่ียงทางการตลาด (การลงทนุ) และความเส่ียงจากการใชส้มมติฐานดา้นคณิตศาสตรป์ระกนัภยับางประการ 

 โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้

ภาระผูกพนัสทุธิของบริษัทฯ จากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวจ้ะคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ โดยผลประโยชนด์งักล่าวมีการ

คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั ทัง้นี ้การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวน้ัน้จดัทาํเป็น

ประจาํทุกปีโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภยัท่ีไดร้บัอนุญาต และในการวดัมลูค่าใหม่

ของหนีสิ้นผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวสุ้ทธิ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยจะถูกรบัรู ้

รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน ทัง้นี ้บรษิัทฯ กาํหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวส้ทุธิโดยใชอ้ตัราคิดลด

ท่ีใชว้ดัมลูค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ  ในหนีสิ้นผลประโยชนท่ี์กาํหนด

ไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ

โครงการผลประโยชนจ์ะถูกรบัรูร้ายการในกาํไรหรือขาดทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนข์องโครงการหรือการลด

ขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริการในอดีตหรือผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาด

โครงการจะตอ้งมีการรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุนทนัที โดยบริษัทฯ รบัรูผ้ลกาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังาน

เมื่อเกิดขึน้ 

 ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 

ภาระผกูพนัสทุธิของบรษิัทฯ ท่ีเป็นผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงาน

ของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ  ซึ่งผลประโยชนนี์ไ้ดค้ิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจบุนั และการวดัมลูค่า

ใหม่จะรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 

16.4.6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนี้อ่ืนแสดงดว้ยราคาตามใบแจ้งหนีห้ักดว้ยค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ

ประเมินโดยการวิเคราะหป์ระวตัิการชาํระหนีแ้ละการคาดการณเ์ก่ียวกบัการชาํระหนีใ้นอนาคตของลกูหนี ้ทัง้นี ้รายการลกูหนีจ้ะ

ถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมื่อทราบว่าเป็นหนีส้ญู ส่วนหนีส้ญูไดร้บัคืนจะถกูรบัรูเ้ป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทนุ 

16.4.7 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่มลูค่าใดจะตํ่ากว่า 

ตน้ทนุของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีดงัต่อไปนี ้

• สินคา้สาํเรจ็รูป  - ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเ้คียงกับตน้ทุนการ

ผลิตจรงิ) 

• สินคา้ซือ้มาเพ่ือขาย   - ตีราคาตามตน้ทนุถวัเฉล่ีย 

• สินคา้ระหว่างผลิต     - ตีราคาตามตน้ทนุมาตรฐาน 
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• วตัถดุิบ อะไหล่ วสัด ุของใชสิ้น้เปลืองและอ่ืน ๆ - ตีราคาตามตน้ทนุถวัเฉล่ีย 

ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซือ้ ตน้ทุนแปลงสภาพ หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ

ปัจจบุนัในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทนุสินคา้รวมการปันส่วนของค่าใชจ้่ายในการผลิตอย่าง

เหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกต ิ

มลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บัเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติ หกัดว้ยประมาณการตน้ทุน

การผลิตสินคา้นัน้ใหเ้สรจ็ และตน้ทนุท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหข้ายสินคา้ได ้

16.4.8 ค่าเสื่อมราคาของทีด่ิน เคร่ืองจักรและอุปกรณ ์

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากจาํนวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการ ซึ่งไดแ้ก่ราคาทนุของสินทรพัย ์หรือมลูค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทน

ราคาทนุ หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ 

โดยประมาณของรายการของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ ไดแ้ก่ท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์อง

สินทรพัยแ์สดงไดด้งันี ้

 ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 5 – 33 ปี 

 อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง 5 – 40 ปี 

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 3 – 25 ปี 

 เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 – 20 ปี 

 ยานพาหนะ 3 – 10 ปี 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยท่ี์เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในแต่ละงวดบญัช ีวิธีการคิดค่าเส่ือม

ราคาของสินทรพัยท่ี์เช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกบัการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่

คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรบัท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง อน่ึง วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของ

สินทรพัย ์และมลูค่าคงเหลือไดร้บัการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี ้มีเฉพาะบริษัทย่อย 3 แห่ง ไดแ้ก่ PPPC SFT และ TCP เท่านั้น ท่ีใชว้ิธีการเฉพาะตามท่ีไดแ้สดงรายละเอียดใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2559 และ 2560 ขอ้ 3(ญ) และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ สาํหรบัปี 2561 ขอ้ 3(ฎ) ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนอ่ืนของเอกสารฉบับนี ้อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการใชว้ิธีการคิดค่า

เส่ือมราคาท่ีต่างกนัไม่มีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวม 

16.5 คาํอธิบายรายการสาํคัญในงบกาํไรขาดทุนรวม  

คาํอธิบายดา้นล่างนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบสาํคญัของรายการในงบกาํไรขาดทนุรวมของบรษิัทฯ โดยสรุป 
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16.5.1 รายได้จากการขาย  

รายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ ประกอบดว้ย (1) รายไดจ้าก การขายผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ จากสายธุรกิจบรรจุ

ภัณฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ เช่น บรรจุภัณฑก์ล่องลูกฟูก กระดาษบรรจุภัณฑล์ูกฟูก บรรจุภัณฑก์ล่องพิมพสี์เพ่ือการ

แสดงสินคา้ ถุงกระดาษรีไซเคิลสาํหรบัสินคา้อุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑท่ี์ไม่ใช่จากเยื่อ

และกระดาษ เช่น โซลชูนัดา้นบรรจภุณัฑแ์บบคงรูปและแบบอ่อนตวั และ (2) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ จาก

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑเ์ยื่อและกระดาษ ทั้งนี ้รายไดจ้ากการขายของบริษัท

ฯ โดยหลักมาจากประเทศไทยและในตลาดต่างประเทศหลัก ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ

ฟิลิปปินส ์โดยบริษัทฯ มีสาํนักงานขายหลักในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส ์

และจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศ รวมถึงประเทศมาเลเซีย สหรฐัอเมริกา ประเทศ

จีน และประเทศอินเดีย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ และรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายสาํหรบัส่วนงานแต่ละส่วน

ของสายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ (แสดงเป็นจาํนวนรอ้ยละของรายไดจ้าก

การขายรวมของบรษิัทฯ) สาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559(1)   (ร้อยละ)(2) 2560  (ร้อยละ)(2) 2561  (ร้อยละ)(2) 2561   (ร้อยละ)(2) 2562  (ร้อยละ)(2) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ) 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร           

  บรรจภุณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษ(3) ...  22,477 30.2 24,233 29.7 25,376 29.1 19,103 29.0 18,568 28.1 

  กระดาษบรรจภุณัฑ์(3) .....................  30,126 40.3 35,645 43.8 38,135 43.7 28,879 43.8 30,108 45.7 

  บรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและ

พอลิเมอร์(3) ...................................  
3,474 4.7 3,824 4.7 4,723 5.4 3,523 5.3 3,709 5.6 

รายได้จากการขายจากสายธุรกจิ

บรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร(4) ............  56,077 75.2 63,702 78.2 68,234 78.2 51,505 78.1 52,385 79.4 

           

สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ           

รายได้จากการขายจากสายธุรกจิ

เยื่อและกระดาษ(4) .........................  18,465 24.8 17,753 21.8 19,021 21.8 14,467 21.9 13,590 20.6 

รายได้รวมจากการขาย ..................  74,542 100.0 81,455 100.0 87,255 100.0 65,972 100.0 65,975 100.0 

 
หมายเหต ุ  

(1) ขอ้มูลตามสายงานธุรกิจสาํหรบัปี 2559 นาํมาจากขอ้มูลทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

สาํหรบัปี 2559 ของบริษัทฯ 

(2) คาํนวณเป็นรอ้ยละของรายไดร้วมจากการขายของบรษิัทฯ 

(3) ขอ้มลูตามส่วนงานแต่ละส่วนของสายธุรกจิบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรนาํมาจากขอ้มลูทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไมไ่ดผ่้านการตรวจสอบหรือ

สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 

(4) สทุธิจากการตดัรายการระหว่างสายธุรกิจ 
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 รายไดจ้ากการขายแบ่งตามท่ีตัง้ของลกูคา้ในสกลุเงินบาท 

รายไดจ้ากการขายแบ่งตามท่ีตัง้ของลูกคา้ประกอบดว้ยยอดขายผลิตภัณฑแ์ละการใหบ้ริการจากโรงงานผลิตท่ี

ตัง้อยู่ในประเทศเดียวกนักบัประเทศท่ีเป็นท่ีตัง้ของลกูคา้ และยอดขายจากการส่งออกจากโรงงานอ่ืนของบรษิัทฯ ท่ีตัง้อยู่คน

ละประเทศไปยงัประเทศท่ีเป็นท่ีตัง้ของลกูคา้ (หากมี)  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของรายไดจ้ากการขายของบรษิัทฯ แบ่งตามสายธุรกิจในแต่ละพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์

ท่ีสาํคญั (ตามท่ีตัง้ของลกูคา้) และรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายในแต่ละพืน้ท่ีทางภมูิศาสตรแ์ต่ละแห่งดงักล่าว สาํหรบัรอบ

ระยะเวลาท่ีระบ ุ

 ประเทศไทย 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559(1)   (ร้อยละ)(2) 2560 (ร้อยละ)(2) 2561 (ร้อยละ)(2) 2561   (ร้อยละ)(2) 2562  (ร้อยละ)(2) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ) 

           

รายไดจ้ากการขายท่ีไดจ้ากสาย

ธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร ....  36,170 48.5 39,869 49.0 42,000 48.1 31,648 48.0 31,133 47.2 

รายไดจ้ากการขายท่ีไดจ้ากสาย

ธุรกิจเยื่อและกระดาษ .................  10,686 14.3 11,114 13.6 11,240 12.9 8,654 13.1 7,749 11.7 

รายได้รวมจากการขายใน

ประเทศไทย .............................  46,856 62.8 50,983 62.6 53,240 61.0 40,302 61.1 38,882 58.9 

 
หมายเหต ุ  

(1) ขอ้มูลตามสายงานธุรกิจสาํหรบัปี 2559 นาํมาจากขอ้มูลทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

สาํหรบัปี 2559 ของบริษัทฯ 

(2) คาํนวณเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทฯ 

 
 

รายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.8 ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 

และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.4 ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 การเพ่ิมขึน้ดงักล่าวมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้าก

การขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการ

ขายใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทยลดลงรอ้ยละ 3.5 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ซึ่งการลดลงดงักล่าวมีสาเหตจุากการลดลงของรายไดจ้ากการขายจากทั้ง

สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ โดยเฉพาะจากการลดลงของราคาขายเฉล่ียท่ี

เกิดขึน้จรงิของกระดาษบรรจภุณัฑ ์บรรจุภณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอร ์กระดาษพิมพเ์ขียน และผลิตภณัฑเ์ยื่อยู

คาลิปตัสของบริษัทฯ ในงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2561 
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 ประเทศเวียดนาม 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559(1)    (ร้อยละ)(2) 2560    (ร้อยละ)(2) 2561  (ร้อยละ)(2) 2561   (ร้อยละ)(2) 2562   (ร้อยละ)(2) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ) 

 
          

รายไดจ้ากการขายท่ีไดจ้ากสาย

ธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร ....  9,672 13.0 11,088 13.6 11,677 13.4 8,621 13.1 7,252 11.0 

รายไดจ้ากการขายท่ีไดจ้ากสาย

ธุรกิจเยื่อและกระดาษ .................  1,032 1.4 961 1.2 912 1.0 680 1.0 603 0.9 

รายได้รวมจากการขายใน

ประเทศเวียดนาม ....................  10,704 14.4 12,049 14.8 12,589 14.4 9,301 14.1 7,855 11.9 

 

หมายเหต ุ  

(1) ขอ้มูลตามงานสายธุรกิจสาํหรบัปี 2559 นาํมาจากขอ้มูลทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบัญชี

สาํหรบัปี 2559 ของบริษัทฯ 

(2) คาํนวณเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทฯ 

 
 

รายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในประเทศเวียดนามเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 12.6 ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบั

ปี 2559 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.5 ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 การเพ่ิมขึน้ดงักล่าวมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมขึน้ของ

รายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ ซึ่งส่วนหน่ึงถกูหกักลบดว้ยการลดลงรายไดจ้ากการ

ขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในประเทศเวียดนาม

ลดลงรอ้ยละ 15.5 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 

2561 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายจากทัง้สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและ

กระดาษของบรษิัทฯ  

 ประเทศอินโดนีเซีย 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559(1)   (ร้อยละ)(2) 2560 (ร้อยละ)(2) 2561 (ร้อยละ)(2) 2561   (ร้อยละ)(2) 2562  (ร้อยละ)(2) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ) 

           

รายไดจ้ากการขายท่ีไดจ้ากสาย

ธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร ....  1,847 2.5 2,118 2.6 2,217 2.5 1,748 2.6 5,302 8.0 

รายไดจ้ากการขายท่ีไดจ้ากสาย

ธุรกิจเยื่อและกระดาษ .................  39 0.0 27 0.0 32 0.0 22 0.0 22 0.0 

รายได้รวมจากการขายใน

ประเทศอินโดนีเซีย ..................  1,886 2.5 2,145 2.6 2,249 2.5 1,770 2.6 5,324 8.0 

 

หมายเหต ุ  
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(1) ขอ้มูลตามสายงานธุรกิจสาํหรบัปี 2559 นาํมาจากขอ้มูลทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

สาํหรบัปี 2559 ของบริษัทฯ 

(2) คาํนวณเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทฯ 

 
 

รายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.7 ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบั

ปี 2559 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.8 ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยการเพ่ิมขึน้ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการ

เพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ  นอกจากนี ้รายไดจ้ากการขายใหแ้ก่

ลกูคา้ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 200.8 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 โดยการเพ่ิมขึน้ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขาย

จากสายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ ซึ่งโดยหลกัเป็นผลมาจากจากการรวมรายไดจ้ากการขายของ Fajar ใน

งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ประเทศฟิลิปปินส ์

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559(1)    (ร้อยละ)(2) 2560   (ร้อยละ)(2) 2561   (ร้อยละ)(2) 2561   (ร้อยละ)(2) 2562  (ร้อยละ)(2) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ) 

           

รายไดจ้ากการขายท่ีไดจ้ากสาย

ธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร ....  3,244 4.4 3,930 4.8 4,494 5.2 3,445 5.2 2,639 4.0 

รายไดจ้ากการขายท่ีไดจ้ากสาย

ธุรกิจเยื่อและกระดาษ .................  34 0.0 22 0.0 38 0.0 31 0.0 16 0.0 

รายได้รวมจากการขาย ใน

ประเทศฟิลิปปินส ์....................  3,278 4.4 3,952 4.8 4,532 5.2 3,476 5.2 2,655 4.0 

 
หมายเหต ุ  

(1) ขอ้มูลตามสายงานธุรกิจสาํหรบัปี 2559 นาํมาจากขอ้มูลทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

สาํหรบัปี 2559 ของบริษัทฯ 

(2) คาํนวณเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทฯ 

 
 

รายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในประเทศฟิลิปปินสเ์พ่ิมขึน้รอ้ยละ 20.6 ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบั

ปี 2559 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14.7 ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้าก

การขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ใน

ประเทศฟิลิปปินสล์ดลงรอ้ยละ 23.6 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกา้เดือนสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร

ของบรษิัทฯ  

 รายไดจ้ากการขายแบ่งตามท่ีตัง้ของโรงงานผลิต 

ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้โรงงานผลิตของบริษัทฯ ท่ีตัง้อยู่ในประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ

ฟิลิปปินส ์ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใตส่้วนธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี ้รายไดจ้ากการขาย
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ดา้นล่างนีอ้า้งอิงจากประเทศท่ีเป็นสถานท่ีตัง้ของโรงงานผลิตของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากยอดขายในประเทศท่ีเป็น

สถานท่ีตัง้ของโรงงานผลิตของบรษิัทฯ และยอดขายจากการส่งออกผลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือส่งมอบจากโรงงานผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ีตัง้อยู่ในประเทศดงักล่าวแลว้  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการขายซึ่งแบ่งตามประเทศท่ีเป็นท่ีตัง้ของโรงงานผลิตของบรษิัทฯ และแสดงรายได้

ในสกลุเงินทอ้งถิ่น) และการเปล่ียนแปลงของรายไดซ้ึ่งแสดงเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายสาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559 

เปลีย่น 

แปลง

(ร้อยละ)(1) 2560 

เปลีย่น 

แปลง 

(ร้อยละ)(1) 2561 2561 

เปลีย่น 

แปลง 

(ร้อยละ)(1) 2562 

 (หน่วยของสกุลเงนิทอ้งถิ่น ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ) 

         

ประเทศไทย – รายไดจ้ากการขาย 

(ลา้นบาท)  ....................................  61,034 6.0 64,711 6.2 68,734 51,965 (4.3) 49,738 

ประเทศเวียดนาม - รายไดจ้ากการ

ขาย (พนัลา้นดองเวียดนาม) ............  5,671 37.6 7,802 14.7 8,945 6,740 (10.5) 6,034 

ประเทศอินโดนีเซีย - รายไดจ้ากการ

ขาย (ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย) ..............  284,395 50.7 428,464 20.6 516,824 386,453 507.2 2,346,723 

ประเทศฟิลิปปินส ์- รายไดจ้ากการ

ขาย (ลา้นเปโซฟิลิปปินส)์ ................  4,349 20.3 5,233 24.1 6,493 4,928 (21.0) 3,896 

 
หมายเหต ุ  

(1) การเปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากการขายแบ่งตามประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิตของบริษัทฯ คาํนวณเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขาย

ดงักล่าวสาํหรบัแต่ละประเทศเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายสาํหรบัประเทศนัน้รอบระยะเวลาทางการเงินท่ีก่อนหนา้ 

 
 

รายไดจ้ากการขายในประเทศเวียดนามซึ่งแสดงในสกุลเงินดองเวียดนามเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 37.6 ในปี 2560 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายในปี 2559 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14.7 ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายใน

ปี 2560 ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายในปี 2560 มีสาเหตหุลกัมาจากการขยายกาํลงัผลิตของกระดาษบรรจุภณัฑ์

จากการเพ่ิมเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของ

ราคาขายของกระดาษบรรจุภณัฑ ์อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายในประเทศเวียดนามซึ่งแสดงในสกุลเงินดองเวียดนาม 

ลดลงรอ้ยละ 10.5 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 

2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของราคาขายของกระดาษบรรจภุณัฑใ์นงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

รายไดจ้ากการขายในประเทศอินโดนีเซียซึ่งแสดงในสกุลเงินรูเปียอินโดนีเซีย เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 50.7 ในปี 2560 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายในปี 2559 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20.6 ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายใน

ปี 2560 ทั้งนี ้การเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ เป็นผลดา้นบวกจากการควบรวมกิจการและการรวมผล

ประกอบการ INDOCORR ในปี 2560 นอกจากนี้ รายได้จากการขายในประเทศอินโดนีเซียซึ่งแสดงในสกุลเงินรูเปีย

อินโดนีเซียเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 507.2 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 
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30 กนัยายน 2561 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการรวมรายไดจ้ากการขายจากโรงงานผลิตของ Fajar ในประเทศอินโดนีเซียไวใ้น

งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

รายไดจ้ากการขาย ในประเทศฟิลิปปินสซ์ึ่งแสดงในสกุลเงินเปโซฟิลิปปินสเ์พ่ิมขึน้รอ้ยละ 20.3 ในปี 2560 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายในปี 2559 และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 24.1 ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายใน

ปี 2560 ทั้งนี ้การเพ่ิมขึน้ในปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึน้และอัตราการใชก้าํลังการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ใน

โรงงานของบริษัทฯ ท่ีตัง้อยู่ในประเทศฟิลิปปินส ์ส่วนการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 มีสาเหตหุลกัมาจากการ

เพ่ิมขึน้ราคาขายของผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายในประเทศฟิลิปปินสซ์ึ่งแสดงในสกุลเงินเปโซ

ฟิลิปปินส ์ลดลงรอ้ยละ 21.0 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

กันยายน 2561 โดยมีสาเหตมุาจากการลดลงของราคาขายซึ่งส่งผลกระทบดา้นลบต่อสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร

ของบรษิัทฯ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดแสดงรายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ ในประเทศไทยซึ่งแสดงในสกุลเงินบาท โดย

แบ่งตามส่วนธุรกิจ และรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายสาํหรบัส่วนธุรกิจดงักล่าวสาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559(1)   (ร้อยละ)(2) 2560 (ร้อยละ)(2) 2561 (ร้อยละ)(2) 2561   (ร้อยละ)(2) 2562 (ร้อยละ)(2) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ) 

           

รายไดจ้ากการขายจากสายธรุกิจ

บรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร ............  

                        

42,569  57.1 

                        

46,958  57.6 

                        

50,214  57.6 

                        

37,852  57.4 

                        

36,680  55.6 

รายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจ

เยื่อและกระดาษ......................  

                        

18,465  24.8 

                        

17,753  21.8 

                        

18,520  21.2 

                        

14,113  21.4 

                        

13,058  19.8 

รายได้จากการขาย (ประเทศไทย)  61,034 81.9 64,711 79.4 68,734 78.8 51,965 78.8 49,738 75.4 

 
หมายเหต ุ  

(1) ขอ้มูลตามสายงานธุรกิจสาํหรบัปี 2559 นาํมาจากขอ้มูลทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

สาํหรบัปี 2559 ของบริษัทฯ 

(2) คาํนวณเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทฯ  

 
 

รายไดจ้ากการขายในประเทศไทยเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.0 ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายในปี 2559 

และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.2 ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายในปี 2560 ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ในปี 2560 มีสาเหตมุา

จากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ และถูกหกักลบบางส่วนจากการ

ลดลงของรายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ  ในปี 2560 อย่างไรก็ดี รายไดจ้ากการขายของ

บริษัทฯ จากสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจรของบรษิัทฯ ไดร้บัผลดา้นบวกจากการขยายกาํลังผลิตของกาํลังการผลิต

บรรจุภณัฑแ์บบอ่อนตวัและการรวม CONIMEX  และส่วนรายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษก็ไดร้บัผลดา้น

บวกจากการขยายกาํลงัการผลิตกาํลงัผลิตของผลิตภณัฑภ์าชนะบรรจุอาหาร ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายของ

บริษัทฯ ในประเทศไทยในปี 2561 มีสาเหตุหลกัมาจากราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ในส่วนงานต่าง ๆ  ของสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบ

ครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายในประเทศไทยลดลงรอ้ยละ 4.3 ใน
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งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ซึ่งมีสาเหตุมา

จากการลดลงของรายไดจ้ากการขายจากทัง้สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ 

ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายลดลง  

16.5.2 ต้นทุนขาย  

ตน้ทนุขายของผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ ซึ่ง

โดยหลักรวมถึง (1) ตน้ทุนวัตถุดิบ เช่น RCP ไม้ ไม้สับ เยื่อบริสุทธ์ิ แป้ง และสารเคมี (2) ตน้ทุนในการดาํเนินงานและ

บาํรุงรกัษา เช่น ค่าสาธารณปูโภค (ซึ่งรวมถึงถ่านหินและไฟฟ้าเป็นหลกั) ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้อนัเก่ียวเน่ืองกบัการบาํรุงรกัษาและ

ตน้ทนุโสหุย้การผลิต และ (3) ค่าเส่ือมราคา 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการหลักของตน้ทุนขายของบริษัทฯ สาํหรบัส่วนงานสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร

และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559   (ร้อยละ)(1) 2560 (ร้อยละ)(1) 2561 (ร้อยละ)(1) 2561   (ร้อยละ)(1) 2562   (ร้อยละ)(1) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ) 

สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร 

  วตัถดิุบ(2) .................................  (30,564) 67.7  (36,208) 69.3  (36,443) 68.5  (27,741) 69.2  (27,216) 67.3  

  การดาํเนินงานและบาํรุงรกัษา(2) .  (10,891) 24.1  (12,365) 23.7  (12,952) 24.4  (9,529) 23.8  (10,184) 25.2  

  ค่าเส่ือมราคา(2) ........................  (3,725) 8.2  (3,707) 7.1  (3,774) 7.1  (2,808) 7.0  (3,068) 7.6  

ต้นทุนขายสาํหรับสายธุรกิจ

บรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร(3) ......  (45,180) 100.0 (52,280) 100.0 (53,169) 100.0 (40,078) 100.0 (40,468) 100.0 

สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ           

  วตัถดิุบ(2) .................................  (9,314) 57.1  (8,559) 57.0  (9,244) 58.1  (7,165) 58.6  (6,928) 56.0  

  การดาํเนินงานและบาํรุงรกัษา(2) .  (5,554) 34.0  (5,082) 33.9  (5,147) 32.4  (3,941) 32.2  (4,265) 34.5  

  ค่าเส่ือมราคา(2) ........................  (1,451) 8.9  (1,369) 9.1  (1,514) 9.5  (1,121) 9.2  (1,176) 9.5  

ต้นทุนขายสาํหรับสายธุรกิจเยื่อ

และกระดาษ(3) ..........................  (16,319) 100.0 (15,010) 100.0 (15,905) 100.0 (12,227) 100.0 (12,369) 100.0 

ต้นทุนขาย ................................  (61,499)  (67,290)  (69,074)  (52,305)  (52,837)  

 
หมายเหต ุ  

(1) คาํนวณเป็นรอ้ยละของตน้ทนุขายสาํหรบัแต่ละสายธุรกิจ  

(2) ขอ้มูลรายการหลกัของตน้ทุนขายของบริษัทฯ สาํหรบัส่วนงานสายธุรกิจนาํมาจากขอ้มลูทางการเงินสาํหรบัผูบ้ริหารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบ

หรือสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

(3) สทุธิจากการตดัรายการระหว่างสายธุรกิจ 

 
 

16.5.3 กาํไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนโดยหลกัประกอบดว้ยกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้จริงและยงัไม่เกิดขึน้จริงสทุธิ

ของบริษัทฯ ซึ่งโดยหลกัเกิดขึน้จากลกูหนีก้ารคา้ เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ่ื้นท่ีไม่อยู่ในสกลุเงินบาท ทัง้นี ้รายการคงคา้งท่ี

จะไดร้บัชาํระและจ่ายชาํระเป็นเงินตราต่างประเทศของบรษิัทฯ โดยหลกัอยู่ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ยโูร หยวน และเยน 
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16.5.4 รายได้อื่น  

รายไดอ่ื้นโดยหลกัประกอบดว้ยกาํไรจากการขายเศษวสัดุ กาํไรจากการขายสินทรพัย ์ดอกเบีย้รบั กาํไรจากการ

ควบรวมกิจการในกรณีท่ีบรษิทัฯ ชาํระราคาซือ้ตํ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมของบรษิัทท่ีเขา้ซือ้  และหนีส้ญูท่ีไดร้บัชาํระคืน 

16.5.5 ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

 ตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายโดยหลักประกอบดว้ย (1) ค่าขนส่งและค่านายหน้า ซึ่งตลอดระยะเวลาของผลการ

ดาํเนินงาน (Track Record Period) นั้น รวมถึงค่าขนส่งและค่านายหนา้จ่ายใหก้ับตวักลาง (2) เงินเดือน สวัสดิการ และ

ค่าใชจ้่ายพนกังาน (สาํหรบับคุลากรดา้นการขายและการตลาด) (3) ค่าพิธีการศลุกากร ค่าประกนั และทรพัยสิ์นทางปัญญา 

(4) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายและโฆษณา (โดยส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนจงูใจการขาย) (5) ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และ

ค่าตดัจาํหน่าย และ (6) ตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายอ่ืน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการหลกัของตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559   (ร้อยละ)(1) 2560 (ร้อยละ)(1) 2561 (ร้อยละ)(1) 2561   (ร้อยละ)(1) 2562   (ร้อยละ)(1) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ) 

           

ค่าขนส่งและค่านายหนา้ ......  (2,927) 62.1 (3,097) 63.6 (3,128) 63.0 (2,367) 63.0 (2,234) 64.2 

เงินเดือน สวสัดิการ และ

ค่าใชจ่้ายพนกังาน ...............  (767) 16.3 (777) 15.9 (845) 17.0 (670) 17.8 (617) 17.7 

ค่าพิธีการศลุกากร ค่าประกัน 

และค่าทรพัยสิ์นทางปัญญา ....  (353) 7.5 (393) 8.1 (354) 7.1 (270) 7.2 (252) 7.2 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการ

ขายและโฆษณา ..................  (292) 6.2 (250) 5.1 (278) 5.6 (195) 5.2 (141) 4.0 

ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่า

ตดัจาํหน่าย ........................  (120) 2.5 (129) 2.6 (120) 2.4 (91) 2.4 (69) 2.0 

อ่ืน ๆ (2) ..............................  (252) 5.4 (228) 4.7 (240) 4.9 (167) 4.4 (169) 4.9 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย ..  (4,711) 100.0 (4,874) 100.0 (4,965) 100.0 (3,760) 100.0 (3,482) 100.0 

 
หมายเหต ุ  

(1) คาํนวณเป็นรอ้ยละของตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 

(2) “อ่ืน ๆ” โดยหลกัประกอบดว้ย ค่ารบัรอง ค่าใชจ่้ายแรงงานภายนอกและค่าธรรมเนียมธนาคาร  

 
 

16.5.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารโดยหลกัประกอบดว้ย (1) เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังาน (สาํหรบัผูบ้รหิารและ

บุคลากรดา้นการบริหารจัดการทั่วไป) (2) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษา ซึ่งตลอดระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน 

(Track Record Period) นัน้ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่าทาํบญัชี ค่าสอบบญัชี และค่าธรรมเนียมท่ีปรกึษาทางกฎหมายซึ่งมี

ทั้งท่ีจ่ายให้แก่ท่ีปรึกษาภายนอกและจ่ายใหแ้ก่ SCC และบริษัทย่อยของ SCC (3) ค่าใช้จ่ายงานบริการ ประกอบดว้ย

ค่าใชจ้่ายดา้นการสนบัสนนุต่าง ๆ  เช่น งานทรพัยากรบคุคล งานการเงิน งานจดัซือ้ งานตรวจสอบภายใน และงานเลขานกุาร 
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ซึ่งจ่ายใหแ้ก่ SCC และบริษัทย่อยของ SCC (4) ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีทัง้ท่ีจ่ายใหแ้ก่ท่ีปรกึษาภายนอกและ

จ่ายใหแ้ก่ SCC และบริษัทย่อยของ SCC (5) ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (6) ขาดทุนจากการลดลงของมลูค่า

สินคา้คงคลงั (7) ค่าใชจ้่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกาํลงัการผลิต คือ ตน้ทุนส่วนท่ีเกินกว่าตน้ทนุการผลิตท่ีกาํลงัการผลิต

ปกต ิจะตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายบรหิารในงวดท่ีเกิดค่าใชจ้่ายและ (8) ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอ่ืน  

ทัง้นี ้SCC และบรษิัทย่อยของ SCC คิดค่าบริการดว้ยราคาตลาดหรือวิธีตน้ทุนบวกอตัรากาํไร ซึ่งราคาตลาดหรือ

อตัรากาํไรดงักล่าวนัน้คาํนวณมาจากการเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันภายใตเ้งื่อนไขการคา้ทั่วไป 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3.14 “รายการระหว่างกนั” 

ในงบการเงินรวมปี 2561 ของบริษัทฯ รายการบางรายการของค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงไวใ้นตารางดา้นล่างไดร้บัการจดัประเภทรายการใหม่ โดยท่ีจาํนวนรวมของค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารของบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม่ดงักล่าว ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารเปรียบเทียบรายการหลกัของ

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2560 และ 2561 มีความชดัเจน ขอ้มูลในตารางดา้นล่างจึงไดแ้สดงรายการ

ดังกล่าวสาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  ตามประเภทรายการท่ีไดจ้ัดประเภทใหม่ตามงบการเงินรวมปี 2561  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดแ้สดงรายการของค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2559 โดยอา้งอิงจากการจดัประเภท

และการนาํเสนอขอ้มูลท่ีใชใ้นงบการเงินรวมปี 2561 ของบริษัทฯ เช่นกัน ทั้งนี ้การจัดประเภทรายการใหม่ของรายการ

ดงักล่าวสาํหรบัปี 2559 อา้งอิงจากขอ้มลูทางการเงินสาํหรบัผูบ้รหิารท่ีไม่ไดผ่้านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใชค้วามระมัดระวังเมื่อใชข้้อมูลดังกล่าวในการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ของ

รายการค่าใชจ้่ายในการบรหิารเหล่านี ้และในการประเมินฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทฯ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการหลกัของค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559   (ร้อยละ)(1) 2560 (ร้อยละ)(1) 2561 (ร้อยละ)(1) 2561   (ร้อยละ)(1) 2562  (ร้อยละ)(1) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละ)  

 
          

เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้าย

พนกังาน .........................................  (2,334) 63.5 (2,299) 59.9 (2,535) 55.3 (2,005) 60.2 (1,865) 56.5 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรกึษา .....  (364) 9.9 (413) 10.7 (537) 11.7 (400) 12.0 (425) 12.9 

ค่าใชจ่้ายงานบริการ .........................  (179) 4.8 (182) 4.7 (336) 7.3 (226) 6.8 (203) 6.1 

ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ .........  (196) 5.3 (197) 5.1 (278) 6.1 (213) 6.4 (232) 7.0 

ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย .........................................  (227) 6.2 (248) 6.5 (254) 5.5 (195) 5.8 (204) 6.2 

ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้ ........  (18) 0.5 (85) 2.2 (186) 4.1 (23) 0.7 - 0.0 

ค่าใชจ่้ายคงท่ีจากการผลิตไมเ่ต็มกาํลงั

การผลิต ..........................................  - 0.0 (83) 2.2 (65) 1.4 (50) 1.5 (49) 1.5 

อ่ืน ๆ(2) ............................................  (359) 9.8 (334) 8.7 (392) 8.6 (220) 6.6 (322) 9.8 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร .................  (3,677) 100.0 (3,841) 100.0 (4,583) 100.0 (3,332) 100.0 (3,300) 100.0 
 

หมายเหต ุ  

(1) คาํนวณเป็นรอ้ยละของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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(2) “อ่ืน ๆ” โดยหลกัประกอบดว้ยค่าจา้งแรงงานภายนอก ค่าซ่อมแซม ค่าเลีย้งรบัรอง ค่าประชาสมัพันธ ์และเงินบริจาค ค่าประกัน และค่าธรรมเนียม

ธนาคาร ค่าอปุกรณส์าํนกังาน แบบพิมพแ์ละค่าใชจ่้ายในการส่ือสาร 

(3) ในระหว่างปี 2560 และ 2561 มีการเปล่ียนการจดัประเภทรายการของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ทัง้นี ้ รายละเอียดในตารางดงักล่าวขา้งตน้เป็นการจดั

ประเภทรายการค่าใชจ่้ายตามการจดัประเภทรายการในงบการเงินรวมปี 2561 

 

16.5.7 ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นักงานจากการปรับปรุงเงนิชดเชยตามกฎหมาย  

พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดม้ีการแกไ้ขซึ่งไดร้บัอนุมตัิในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 ไดก้าํหนดให้

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งหลงัจากสิน้สดุการจา้งงานลกูจา้งในอตัราใหม่สาํหรบัลกูจา้งทาํงานเป็นระยะเวลา

ต่อเน่ืองครบ 20 ปี มีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าอตัราเงินเดอืนล่าสดุของลกูจา้งคณูดว้ย 400 วนัของการทาํงาน จากเดมิ

ท่ีค่าชดเชยขัน้ตํ่าคาํนวณจากอตัราเงินเดือนล่าสดุคณูดว้ย 300 วนัของการทาํงาน ดงันัน้ การแกไ้ขกฎหมายทาํใหบ้รษิัทฯ ได้

รบัรูผ้ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นจาํนวน 527 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ในงวดเกา้เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และทาํใหก้าํไรสทุธิลดลง 338 ลา้นบาท ทัง้นี ้ไม่มีการปรบัปรุงดงักล่าวในระยะเวลาหรือรอบ

ปีบญัชีก่อนหนา้ 

16.5.8 ต้นทุนทางการเงนิ  

ตน้ทุนทางการเงินส่วนใหญ่ประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่ายของเงินใหกู้ย้ืมจาก SCC และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอ่ืน ๆ  

และจากธนาคารและสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้บรษิัทฯ คาดวา่ตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทฯ ในอนาคตส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย

ดอกเบีย้จ่ายของเงินใหกู้ย้ืมจากธนาคารและสถาบนัการเงินและ/หรือการชาํระดอกเบีย้ของหุน้กู ้

16.5.9 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมหรือส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมบนัทึกเป็นส่วนแบ่งกาํไร

หรือขาดทุน (แลว้แต่กรณี) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมแต่ละบริษัท ซึ่งโดย

หลกัประกอบดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทนุจาก SNP STP SHG และ P&S  

16.5.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี โดยภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจบุนั ไดแ้ก ่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดร้บัคืนจากผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีตอ้งเสียภาษีสาํหรบัปี  โดยใชอ้ตัราภาษี

ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนหนา้ ส่วน

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบัญชีของสินทรพัยแ์ละ

หนีสิ้นเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการรายงานทางการเงินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคท์างภาษี  
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16.6 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูจากงบกาํไรขาดทนุรวมของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 

 
2559   (ร้อยละ)(1) 2560 (ร้อยละ)(1) 2561 (ร้อยละ)(1) 2561   (ร้อยละ)(1) 2562   (ร้อยละ)(1) 

  (ลา้นบาท ยกเวน้จาํนวนรอ้ยละและกาํไรต่อหุน้) 

รายได้จากการขาย ............  74,542 100.0 81,455 100.0 87,255 100.0 65,972 100.0 65,975 100.0 

ตน้ทนุขาย ..........................  (61,499) (82.5) (67,290) (82.6) (69,074) (79.2) (52,305) (79.3) (52,837) (80.1) 

กาํไรขั้นต้น ........................  13,043 17.5 14,165 17.4 18,181 20.8 13,667 20.7 13,138 19.9 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัรา

แลกเปล่ียน .........................  139 0.2 157 0.2 152 0.2 111 0.2 37 0.1 

รายไดอ่ื้น ............................  447 0.6 1,249 1.5 363 0.4 268 0.4 575 0.9 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย ...........  13,629 18.3 15,571 19.1 18,696 21.4 14,046 21.3 13,750 20.9 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย ......  (4,711) (6.3) (4,874) (6.0) (4,965) (5.7) (3,760) (5.7) (3,482) (5.3) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร ........  (3,677) (5.0) (3,841) (4.7) (4,583) (5.2) (3,332) (5.1) (3,300) (5.0) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน

จากการปรบัปรุงเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงาน .....................  - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 (527) (0.8) 

รวมค่าใช้จ่าย ....................  (8,388) (11.3) (8,715) (10.7) (9,548)     (10.9)  (7,092) (10.8) (7,309) (11.1) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน ....  5,241 7.0 6,856 8.4 9,148 10.5 6,954 10.5 6,441 9.8 

ตน้ทนุทางการเงิน ................  (912) (1.2) (882) (1.1) (1,039) (1.2) (782) (1.2) (1,172) (1.8) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จาก

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม .........  5 0.0 4 0.0 (15) 0.0 (3) 0.0 28 0.0 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ .........  4,334 5.8 5,978 7.3 8,094 9.3 6,169 9.3 5,297 8.0 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้............  (483) (0.6) (604) (0.7) (1,268) (1.5) (951) (1.4) (726) (1.1) 

กาํไรสาํหรับปี/งวด ............  3,851 5.2 5,374 6.6 6,826 7.8 5,218 7.9 4,571 6.9 

การแบ่งปันกาํไร   
 

       

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่ ........................  3,285 4.4 4,425 5.4 6,065 6.9 4,636 7.0 4,072 6.2 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่

มีอาํนาจควบคมุ ..................  566 0.8 949 1.2 761 0.9 582 0.9 499 0.7 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน           

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่(2) (บาท) ...........  21.02  28.31  38.81  29.66  26.06  

EBITDA(3) ..........................  10.547 14.1 12,051 14.8 14,515 16.6 10,965 16.6 10,787 16.4 

Adjusted EBITDA(4) ...........  10,554 14.2 12,082 14.8 14,566 16.7 10,984 16.6 11,298 17.1 

 
หมายเหต ุ  

(1) แสดงเป็นจาํนวนรอ้ยละของรายไดจ้ากการขายสาํหรบัระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(2) กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน คาํนวณจากกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้สามัญบริษัทใหญ่สาํหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ

งวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 156.3 ลา้นหุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตรา

ไวข้องหุน้ของบริษัทฯ หุน้ละ 10 บาท อย่างไรก็ดี ท่ีประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ไดอ้นมุติัการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้
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ของหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จํานวนหุ้นเพิ่มขึน้จาก 156.3 ล้านหุ้น เป็น 1,563.0 ล้านหุ้น โดยการ

เปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้ของบริษัทฯ จะทาํใหก้าํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานในอนาคตของบริษัทฯ อยู่บนฐานหุน้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(3) EBITDA หมายถึง กาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้หกัค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

(4) Adjusted EBITDA หมายถึง EBITDA ท่ีปรับปรุงให้รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และลบด้วยส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นักงงานจากการปรบัปรุงชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รวมทัง้การปรบัปรุงอ่ืน ๆ โดย

บริษัทฯ ไดม้ีการเปิดเผย Adjusted EBITDA ในรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ ใช้ EBITDA และ Adjusted EBITDA เพื่อใหข้อ้มูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ EBITDA และ Adjusted EBITDA เป็นหลักการวัดผลท่ีมิไดเ้ป็นไปตาม TFRS บริษัทฯ เช่ือว่า

หลกัการวดัผลดงักล่าวนีม้ีประโยชนส์าํหรบัผูล้งทนุบางกลุ่มท่ีตอ้งการพิจารณากระแสเงินสดในการดาํเนินงานและความสามารถในการชาํระหนี้

ในอดีตของบริษัทฯ และกระแสเงินสดเพื่อใชเ้ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน โดยบริษัทฯ เช่ือว่าผูล้งทนุมกัใชห้ลกัการวดัผลนีเ้พื่อประเมินผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัทฯ ผูล้งทนุไม่ควรพจิารณาคาํจาํกดัความของ EBITDA และ Adjusted EBITDA แยกต่างหากโดยไม่

พิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน หรือตีความว่าขอ้มูล EBITDA และ Adjusted EBITDA ดงักล่าวเป็นขอ้มูลอีกประเภทหน่ึงท่ีใชเ้พื่อแสดงกาํไรของปี 

หรือเป็นเครื่องบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน อีกทัง้ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นหลกัการมาตรฐานตาม TFRS ทัง้นี ้ขอ้มูล EBITDA และ Adjusted EBITDA 

ของบริษัทฯ อาจเหมือนหรือแตกต่างจากหลกัการท่ีบริษัทอ่ืนใช ้รวมทัง้บริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียด

เกี่ยวกับการกระทบยอดจากกําไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเกี่ยวข้องต่อ EBITDA และ Adjusted EBITDA ในส่วนนี ้หัวข้อ 16.21 “การ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงนินอกเหนอืจากทีก่าํหนดตามหลกัการบญัชีทั่วไป” 

 
 

ตารางต่อไปนีแ้สดงการเปล่ียนแปลง (แสดงเป็นจาํนวนรอ้ยละ) ของรายการบางรายการในงบกาํไรขาดทนุรวมของ

บรษิัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด

วันท่ี 30 กันยายน 

 2560 2561 2562 

 (รอ้ยละ)(1) 

รายได้จากการขาย ...................................................  9.3 7.1 0.0 

ตน้ทนุขาย .................................................................  9.4 2.7 1.0 

กาํไรขั้นต้น ...............................................................  8.6 28.4 (3.9) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย ..................................................  14.2 20.1 (2.1) 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย .............................................  3.5 1.9 (7.4) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร ...............................................  4.5 19.3 (1.0) 

รวมค่าใช้จ่าย ...........................................................  3.9 9.6 3.1 

กาํไรจากการดาํเนินงาน ...........................................  30.8 33.4 (7.4) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ ................................................  37.9 35.4 (14.1) 

กาํไรสาํหรับปี/งวด ...................................................  39.5 27.0 (12.4) 

Adjusted EBITDA(2) ..................................................  14.5 20.6 2.9 

 

หมายเหต ุ  

(1) การเปล่ียนแปลงคาํนวณเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงรอ้ยละของยอดของแต่ละรายการในตารางขา้งตน้เทียบกบัยอดของรายการแต่ละรายการท่ี

เกี่ยวขอ้งในระยะเวลาท่ีเทียบเคียงกนัก่อนหนา้ 

(2) โปรดพิจารณาคาํจาํกัดความของ Adjusted EBITDA ตามหมายเหตุข้อ 3 ของตารางก่อนหน้า และในหัวข้อ 16.21 “การนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงนินอกเหนอืจากทีก่าํหนดตามหลกัการบญัชีทั่วไป” 

 

ผู้ลงทุนควรอ่านตารางข้างต้นประกอบกับคําอธิบายด้านล่าง ซึ่งได้ให้รายละเอียดและคําอธิบายถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของรายการท่ีสาํคญัต่าง ๆ จากงบกาํไรขาดทนุรวมของบรษิัทฯ 
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16.6.1 ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 2562 เปรียบเทยีบกับงวดเก้าเดอืนสิน้สุด

วันที ่30 กันยายน 2561 

 รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างคงท่ี โดยรายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึน้ 3 ลา้นบาท จากเดิม 

65,972 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 65,975 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กันยายน 2562 โดยรายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ในขณะท่ีรายไดจ้าก

การขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ ลดลง 

 สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร:  

รายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 881 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.7 จาก

เดิม 51,505 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 52,385 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ

วันท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลบวกท่ีเกิดจากการรวมผลการดําเนินงานของ Fajar และ Visy 

Packaging Thailand ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจบรรจุภัณฑจ์ากเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง 536 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.8 

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปรมิาณขายท่ีลดลงรอ้ยละ 3.6 โดยมีสาเหตหุลกั

มาจากอุปสงคท่ี์ลดลงจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความทา้ทา้ยมากขึน้ และถูกหักลบบางส่วนดว้ยการ

เพ่ิมขึน้ของราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของผลิตภณัฑบ์รรจภุณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษท่ีเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.8 ในงวดเกา้เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑข์องบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 

เพ่ิมขึน้ 1,229 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลบวกท่ีเกิดจากการรวมผลการดาํเนินงานของ Fajar 

ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี ้รายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ ท่ีมาจากธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ ์ในส่วนท่ีเป็นของ 

Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวนเท่ากบั 4,405 ลา้นบาท ทัง้นี ้ปรมิาณขายกระดาษบรรจภุณัฑ์

ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20.9 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 แต่การเพ่ิมขึน้ถูกหกักลบบางส่วนดว้ยการ

ลดลงของราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จรงิของกระดาษบรรจภุณัฑข์องบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 13.7 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจบรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอรข์องบรษิทัฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้ 186 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณขายของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 9.5 ซึ่งมีสาเหตมุาจากการขยายฐานลกูคา้ของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามและการรวมผลการดาํเนินงานของ Visy 

Packaging Thailand ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึน้ของปริมาณขายนีส่้วนหน่ึงถูกหักกลบดว้ย

ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จรงิของบรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอรท่ี์ลดลงรอ้ยละ 3.8 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ:  

รายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง 877 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.1 จาก 14,467 

ลา้นบาทสาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 13,590 ลา้นบาทสาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของราคาขายกระดาษพิมพเ์ขียนและเยื่อ 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจภาชนะบรรจุอาหารของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 

เพ่ิมขึน้ 283 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 33.5 เป็น 1,130 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของปรมิาณขายในสดัส่วน

รอ้ยละ 29.3 ซึ่งเป็นผลมาจากกาํลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ของ IPSB (จาก 5,657 ตนัต่อปีในงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 เป็น 15,800 ตนัต่อปีในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562) เน่ืองจากมีการขยายกาํลงัการผลิต นอกจากนี ้ใน

งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของภาชนะบรรจอุาหารของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

3.2 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

รายไดจ้ากการขายจากผลิตภณัฑเ์ยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ลดลง 1,161 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.5 เป็น 12,460 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของราคาขาย ทัง้นี ้ในงวด

เกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของกระดาษพิมพเ์ขียน และเยื่อยูคาลิปตสัของบริษัทฯ 

เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ลดลงรอ้ยละ 2.0 และ 20.1 ตามลาํดบั โดยมีสาเหตหุลกัมา

จากอปุสงคแ์ละราคาเยื่อท่ีลดลง 

 ตน้ทนุขาย 

ตน้ทนุขายของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 532 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.0 จากเดิม 52,305 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 52,837 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

การเพ่ิมขึน้ของตน้ทุนขายจากธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑซ์ึ่งเป็นผลจากการเขา้ควบรวมกิจการ Fajar ซึ่งคิดเป็นตน้ทุนขาย

จาํนวน 3,564 ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และตน้ทุนขายสาํหรบัภาชนะบรรจุอาหารเพ่ิมขึน้

เช่นกนัซึ่งสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมกาํลงัการผลิตของ IPSB 

 สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร  

ตน้ทุนขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 390 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.0 จากเดิม 

40,078 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 40,468 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของตน้ทนุในการดาํเนินงานและบาํรุงรกัษา และค่าเส่ือมราคา ซึ่งถกู

หกักลบบางส่วนดว้ยการลดลงของตน้ทนุวตัถดุิบ 

ตน้ทนุวตัถดุิบลดลง 525 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของราคาของ RCP เน่ืองจาก

ราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของ RCP ลดลงรอ้ยละ 20.3 สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 อย่างไรก็ตาม ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายกระดาษบรรจุภณัฑข์องบรษิัทฯ 

เพ่ิมขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมผลการดาํเนินงานของ Fajar ไวใ้นงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 นอกจากนี ้

การเพ่ิมขึน้ของตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายบรรจุภณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอรข์องบริษัทฯ เป็นผลมาจากการ

เพ่ิมขึน้ของปรมิาณขายใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีอยู่ในประเทศเวียดนามสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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นอกจากนี ้ตน้ทุนในการดาํเนินงานและบาํรุงรกัษาจากสายธุรกิจบรรจภุัณฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 

655 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมผลการ

ดาํเนินงานของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ไวใ้นงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

ค่าเส่ือมราคาจากสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 260 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.3 สาํหรบั

งวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 การเพ่ิมขึน้ของค่าเส่ือมราคามีสาเหตุหลักมาจากค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมขึน้ของ

สินทรพัยใ์หม่ซึ่งเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการ Fajar และ Visy Packaging Thailand ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 2562 ทัง้นี ้เน่ืองจากการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นสทุธิท่ีไดม้าจากการควบรวมกิจการยงัไม่แลว้

เสรจ็ ดงันัน้ ค่าเส่ือมราคาจากสินทรพัยข์องบรษิัทหรือธุรกิจท่ีไดม้าจึงถกูบนัทึกดว้ยมลูค่าประมาณการ ทัง้นีบ้รษิัทฯ คาดว่า

การวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นสทุธิเหล่านีจ้ะแลว้เสร็จในเดือนธันวาคม 2562 โปรดพิจารณา “นโยบายการ

บญัชีทีส่าํคญั — การวดัมูลค่ายตุธิรรม” 

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 

ตน้ทุนขายของบริษัทฯ จากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 142 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.2 จาก 

12,227 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 12,369 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของตน้ทนุในการดาํเนินงานและบาํรุงรกัษา  และค่าเส่ือมราคา ซึ่งถกู

หกักลบดว้ยการลดลงของตน้ทนุวตัถดุิบ 

ตน้ทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ ลดลง 238 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.3 สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดเดือนกันยายน 2562 

เน่ืองจากราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของเยื่อบริสุทธ์ิของบริษัทฯ ลดลงรอ้ยละ 4.3 ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 

2562 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 นอกจากนี ้ราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จรงิของไมข้องบรษิัท

ฯ ลดลงรอ้ยละ 6.5 ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 

2561 จึงเป็นเหตุใหต้น้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายผลิตภัณฑเ์ยื่อและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง แต่การลดลงนีถู้กหักกลบ

บางส่วนดว้ยการเพ่ิมขึน้ของตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายภาชนะบรรจุอาหารของบริษัทฯ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณ

ผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมกาํลงัการผลิตของ IPSB ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

อย่างไรก็ตาม ตน้ทนุในการดาํเนินงานและบาํรุงรกัษาจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 324 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 8.2 สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุการบาํรุงรกัษาและ

สาธารณูปโภคท่ีเพ่ิมขึน้ ทั้งนี ้ตน้ทุนการบาํรุงรักษาท่ีเพ่ิมขึน้นั้นเกิดขึน้จากการดาํเนินการตามโปรแกรมการปรับปรุง

เคร่ืองจกัรและอปุกรณเ์พ่ือลดความเส่ียงของการชาํรุดเสียหายของเคร่ืองจกัรและอปุกรณใ์นสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของ

บริษัทฯ และราคาของสาธารณูปโภคท่ีเพ่ิมขึน้โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของราคาถ่านหิน (ราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้

จรงิของถ่านหินเพ่ิมขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 2.1 ในงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเกา้เดอืน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

ค่าเส่ือมราคาจากสายธรุกิจเยื่อและกระดาษของบรษิทัฯ เพ่ิมขึน้ 55 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.9 สาํหรบังวดเกา้เดอืน

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 การเพ่ิมขึน้ของค่าเส่ือมราคานีม้ีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดจาก

สินทรพัยใ์หม่ โดยเฉพาะการขยายกาํลังการผลิตของ IPSB ซึ่งไดเ้ริ่มดาํเนินการ ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 

2562 
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 กาํไรขัน้ตน้ 

กาํไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ ลดลง 529 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.9 จากเดิม 13,667 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ

วันท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 13,138 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และตน้ทุนขายโดยรวม

ของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้สงูกว่าการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ซึ่งทาํใหอ้ัตรากาํไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ทั้งนี ้กาํไรขั้นตน้ของ

บรษิัทฯ ท่ีเป็นส่วนของ Fajar มีจาํนวน 841 ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนของบรษิัทฯ ลดลง 74 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 66.7 จากเดิม 111 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 37 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 มีสาเหตุหลกัมา

จากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสรา้งต่าง ๆ  

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายกาํลงัการผลิตของ UPPC ในประเทศฟิลิปปินส ์ 

 รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 307 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 114.6 จากเดิม 268 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็น 575 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกาํไร

ท่ีไดจ้ากการขายสิทธิในท่ีดินของ TCGS จาํนวน 263 ลา้นบาท และดอกเบีย้รบัจาํนวน 35 ลา้นบาท 

 กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ย 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ ลดลง 296 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.1 จากเดิม 14,046 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็น 13,750 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ทัง้นี ้กาํไรก่อน

ค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ ท่ีเป็นส่วนของ Fajar มีจาํนวน 846 ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ค่าใชจ้า่ยรวม 

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่าย

ผลประโยชนพ์นกังานจากการปรบัปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายรวมของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 217 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 3.1 จากเดิม 7,092 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็น 7,309 ลา้นบาทสาํหรบังวด

เกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายของบรษิทัฯ ลดลง 278 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.4 จากเดิม 3,760 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 3,482 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 มีสาเหตุหลกั

มาจากการลดลงของค่าขนส่งและค่านายหนา้ ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา และเงินเดือน สวสัดิการ และ

ค่าใชจ้่ายพนกังาน ทัง้นี ้ตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายท่ีเป็นส่วนของ Fajar มีจาํนวน 105 ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 



บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ส่วนท่ี 2.4.16 หนา้ 38 

 

(1) ค่าขนส่งและค่านายหนา้ 

ค่าขนส่งและค่านายหนา้ของบริษัทฯ ลดลง 133 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.6 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2562 การลดลงนีม้ีสาเหตหุลกัมาจากค่าขนส่งของบรษิัทฯ ท่ีลดลงจากราคานํา้มนัท่ีลดลง 

(2) เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังาน 

เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังานของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ลดลง 

54 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.0 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของประมาณการเงินรางวลัประจาํปีท่ีจะชาํระเมื่อสิน้สดุปี

บญัชี 

(3) ค่าพิธีการศลุกากร ค่าประกนั และค่าทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ค่าพิธีการศุลกากร ค่าประกัน และค่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 2562 ลดลง 18 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีชาํระให้แก่ SCC 

ลดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ เปล่ียนมาใชแ้บรนดผ์ลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ มากขึน้ เช่น Fest® 

(4) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายและโฆษณา  

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายและโฆษณาของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ลดลง 

54 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดท่ีนอ้ยลงในงวดเกา้เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

(5) ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย  

ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ลดลง 22 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 24.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษัทฯ ขยายพืน้ท่ีคลงัสินคา้ของบริษัทฯ ทาํใหค้่าใชจ้่ายในการ

เช่าคลงัสินคา้ลดลง 

(6) อ่ืน ๆ 

ตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายอ่ืนของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้ 2 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 1.2  

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ ลดลง 32 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.0 จากเดิม 3,332 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้

เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 3,300 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของเงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังานและค่าใชจ้่ายงานบริการ โดยถูกหกักลบบางส่วนดว้ย

การเพ่ิมขึน้ของรายการหลกัอ่ืน ๆ ทัง้หมดของค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายในการบรหิารท่ีเป็นส่วนของ 

Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 129 ลา้นบาท 
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(1) เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังาน  

เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังานของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ลดลง 

141 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของประมาณการเงินรางวลัประจาํปีท่ีจะชาํระเมื่อสิน้สดุปี

บญัชี 

(2) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรกึษา  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรกึษาของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพ่ิมขึน้ 26 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 6.5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าท่ีปรกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมการควบรวมกิจการท่ีเพ่ิม

มากขึน้ 

(3) ค่าใชจ้่ายงานบรกิาร  

ค่าใชจ้่ายงานบริการของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ลดลง 23 ลา้นบาท หรือรอ้ย

ละ 10.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการปรบัลดค่าบรกิาร 

(4) ค่าบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้ 19 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 9.0  

(5) ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย  

ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพ่ิมขึน้ 9 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.4  

(6) ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้  

ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าสินคา้ จาํนวน 23 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ขาดทุน

ส่วนนีม้ีสาเหตหุลกัมาจากการดอ้ยค่าของมลูค่าอะไหล่ท่ีไม่ใชง้าน ทัง้นี ้ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ไม่มี

รายการขาดทนุดงักล่าว เน่ืองจากยงัไม่มีการจดัทาํประเมินราคาสินคา้คงเหลือประจาํปีของบรษิัทฯ 

(7) ค่าใชจ้่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกาํลงัการผลิต  

ค่าใชจ้่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกาํลังการผลิตของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 

ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 0.7  

(8) อ่ืน ๆ  

ตน้ทุนอ่ืนของบริษัทฯ ภายใตร้ายการค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพ่ิมขึน้ 102 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 46.4 จากเดิม 220 

ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็น 323 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมภาษี เงนิบรจิาค การตัง้สาํรองหนีส้งสยัจะสญู และอ่ืน ๆ 
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 ค่าใชจ้า่ยผลประโยชนข์องพนกังานจากการปรบัปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

บรษิัทฯ ไดป้รบัเงินชดเชยของลกูจา้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีไดม้ีการแกไ้ขจึงส่งผลใหม้ีค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์อง

พนักงานสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 จาํนวน 527 ลา้นบาท ซึ่งเกิดขึน้เฉพาะในรอบระยะเวลาทาง

บญัชนีี ้

 กาํไรจากการดาํเนินงาน 

กาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ลดลง 513 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.4 จากเดิม 6,954 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืน

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 6,441 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ทั้งนี ้ กําไรจากการ

ดาํเนินงานของบรษิัทฯ ท่ีเป็นส่วนของ Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 616 ลา้นบาท 

 ตน้ทนุทางการเงิน 

ตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 390 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 49.9 จากเดิม 782 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 1,172 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมา

จากการเพ่ิมขึน้ของดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมจาก SCC เพ่ือเป็นเงินทุนในการควบรวมกิจการ Fajar และการบันทึกการรวมเงิน

กูย้ืมของบริษัทต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ ควบรวมกิจการมา ทัง้นี ้ตน้ทุนทางการเงินท่ีเป็นส่วนของ Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 190 ลา้นบาท 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีจํานวน 28 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 2562 ในขณะท่ีบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจาํนวน 3 ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 กาํไรก่อนภาษีเงนิได ้

กาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องบริษัทฯ ลดลง 872 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.1 จากเดิม 6,169 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 5,297 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ทัง้นี ้กาํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องบรษิัทฯ ท่ีเป็นส่วนของ Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 423 ลา้นบาท 

 ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดข้องบรษิทัฯ ลดลง 225 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 23.7 จากเดิม 951 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดอืน

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 726 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากการลดลงของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีของบรษิัทฯ ส่วนหน่ึงเกิดจากตน้ทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้อตัราภาษีท่ีแทจ้รงิของ

บรษิัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ 13.7 สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบัรอ้ยละ 15.4 สาํหรบังวด

เกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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 กาํไรสาํหรบังวด 

กาํไรสาํหรบังวดของบริษัทฯ ลดลง 647 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.4 จากเดิม 5,218 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็น 4,571 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ทัง้นี ้กาํไรสาํหรบังวด

ของบรษิัทฯ ท่ีเป็นส่วนของ Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 302 ลา้นบาท 

 Adjusted EBITDA 

Adjusted EBITDA สาํหรบังวดเพ่ิมขึน้ 314 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.9 จากเดิม 10,984 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้

เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เป็น 11,298 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่งโดยหลกั

เป็นผลมาจากการรวม Fajar ปรมิาณขายสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

16.6.2 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 เปรียบเทยีบกับปี 2560 

 รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 5,800 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.1 จากเดิม 81,455 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 

เป็น 87,255 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายจากทั้งสายธุรกิจบรรจุภณัฑ์

แบบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ 

 สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร 

รายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 4,531 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.1 

จากเดิม 63,702 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 68,234 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจบรรจภุณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,143 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.7 

สาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑจ์ากเยื่อ

และกระดาษของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.1 ในปี 2561 การเพ่ิมขึน้นีถู้กหกักลบดว้ยปริมาณขายของผลิตภณัฑบ์รรจภุณัฑ์

จากเยื่อและกระดาษจาํนวนท่ีลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 0.3 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑข์องบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 2,479 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.0 สาํหรบัปี 

2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จรงิของกระดาษบรรจภุณัฑข์องบรษิัทฯ จาํนวนรอ้ยละ 

5.1 และการเพ่ิมขึน้ของปรมิาณขายในสดัส่วนรอ้ยละ 1.8 ในปี 2561 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจบรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอรข์องบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 900 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 23.5 สาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรวมผลการดาํเนินงานเต็มปีของ CONIMEX  ในปี 2561 แต่ถกูรวม

ในปี 2560 เพียงประมาณสองเดือน ทัง้นี ้ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงและปริมาณขายบรรจภุณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสงูและ

พอลิเมอรข์องบรษิัทฯ ในปี 2561 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.5 และรอ้ยละ 12.8 ตามลาํดบั  
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 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 

รายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,268 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.1 จาก 

17,753 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 19,021 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ และการ

ควบรวมกิจการใน IPSB ในเดือนมกราคม 2561 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจภาชนะบรรจุอาหารของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 594 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 104.8 เป็น 1,161 

ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการควบรวมกิจการ IPSB ซึ่งเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑส์มัผัสอาหารในเดือน

มกราคม 2561 ทั้งนี ้ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงและปริมาณขายของภาชนะบรรจุอาหารของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23.8 

และรอ้ยละ 65.5 ตามลาํดบั ในปี 2561 

รายไดจ้ากการขายจากผลิตภณัฑเ์ยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 674 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.9 เป็น 17,860 

ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จรงิของเยื่อยคูาลิปตสัและ

กระดาษพิมพเ์ขียนของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.4 และรอ้ยละ 5.7 ตามลาํดบั ในปี 2561 การเพ่ิมขึน้ของราคาขายเฉล่ียท่ี

เกิดขึน้จรงิของเยื่อยคูาลิปตสัโดยหลกัเป็นผลมาจากอปุทานท่ีลดลงและอปุสงคท่ี์เพ่ิมขึน้ในปี 2561 การเพ่ิมขึน้ของราคาขาย

เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จรงิของกระดาษพิมพเ์ขียนมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายในตลาดของเยื่อท่ีเพ่ิมขึน้ ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จรงิ

ท่ีเพ่ิมขึน้ถูกหักกลบดว้ยปริมาณขายท่ีลดลงเน่ืองจากปริมาณขายของเยื่อยูคาลิปตสัและกระดาษพิมพเ์ขียนของบริษัทฯ 

ลดลงรอ้ยละ 8.0 และ 8.8 ตามลาํดบั ในปี 2561 

 ตน้ทนุขาย 

ตน้ทุนขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,784 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.7 จากเดิม 67,290 ลา้นบาทสาํหรับปี 2560 เป็น 

69,074 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 

 สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร 

ตน้ทุนขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 889 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.7 จากเดิม 

52,280 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 53,169 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้า่ยในการ

ดาํเนินงานและการบาํรุงรกัษาของธุรกิจกระดาษบรรจภุณัฑ ์ 

ตน้ทุนวัตถุดิบเพ่ิมขึน้ 235 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.7 ในปี 2561 ปริมาณขายเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีราคาซือ้เฉล่ียท่ี

เกิดขึน้จรงิของ RCP ลดลง รอ้ยละ 14.9 ในปี 2561 

นอกจากนี ้ตน้ทุนในการดาํเนินงานและบาํรุงรกัษาท่ีเกิดขึน้จากสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ 

เพ่ิมขึน้ 587 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.7 ในปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปรมิาณขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

ค่าเส่ือมราคาจากสายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 67 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.8 ในปี 2561 

การเพ่ิมขึน้ของค่าเส่ือมราคานีม้ีสาเหตหุลกัมาจากค่าเส่ือมราคาเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยท่ี์ไดม้าใหม่จากการควบรวม

กิจการ CONIMEX 
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 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 

ตน้ทุนขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 894 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.0 จาก 15,011 ลา้น

บาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 15,905 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของตน้ทนุวตัถดุิบ 

ตน้ทุนวัตถุดิบเพ่ิมขึน้ 684 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.0 สาํหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาซือ้เฉล่ียท่ี

เกิดขึน้จรงิของเยื่อบรสิทุธิ์ของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 25.8 ในปี 2561 

ตน้ทนุในการดาํเนินงานและบาํรุงรกัษาท่ีเกิดจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 65 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 1.3 ในปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรวมผลการดาํเนินงานของ IPSB ในปี 2561 

ค่าเส่ือมราคาจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 145 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.6 ในปี 2561 การ

เพ่ิมขึน้ของค่าเส่ือมราคานีม้ีสาเหตหุลกัมาจากค่าเส่ือมราคาเพ่ิมเติมจากสินทรพัยร์วมทัง้การควบรวมกิจการ IPSB ในเดือน

มกราคม 2561  

 กาํไรขัน้ตน้ 

กาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 4,016 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 28.4 จาก 14,165 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 18,181 

ลา้นบาทในปี 2561 

 กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษัทฯ ลดลง 5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.2 จาก 157 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 

152 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 

 รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นของบริษัทฯ ลดลง 886 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 70.9 จาก 1,249 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 363 ลา้น

บาทสาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดท่ี้เกิดจากรายการท่ีไมไ่ดเ้กิดขึน้เป็นประจาํ ซึ่งรวมถึงรายไดจ้ากการขาย

สินทรพัยข์อง TUP 

 กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ย 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 3,124 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 20.1 จาก 15,572 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 

เป็น 18,696 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 

 ค่าใชจ้า่ยรวม 

ค่าใชจ้่ายรวมของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ ค่าใชจ้่าย

รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 833 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.6 จาก 8,715 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 9,548 ลา้นบาทสาํหรบัปี 

2561 
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 ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 91 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.9 จากเดิม 4,874 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 

เป็น 4,965 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน สวัสดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังาน 

และค่าขนส่งและค่านายหนา้  

(1) ค่าขนส่งและค่านายหนา้ 

ค่าขนส่งและค่านายหนา้ของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2561 เพ่ิมขึน้ 31 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก

ปรมิาณขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

(2) เงนิเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังาน 

เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังานของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 68 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.8 สาํหรบัปี 2561 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนจากการขึน้ค่าจา้งประจาํปีและเงินรางวลัประจาํปี 

(3) ค่าพิธีการศลุกากร ค่าประกนั และค่าทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ค่าพิธีการศลุกากร ค่าประกนั และค่าทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัทฯ ลดลง 39 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.9 สาํหรบั

ปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ีชาํระใหแ้ก ่SCC ท่ีลดลง 

(4) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายและโฆษณา 

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 28 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.2 สาํหรบัปี 2561 

โดยมีสาเหตมุาจากกิจกรรมส่งเสรมิการขายและโฆษณาท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2561  

(5) ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่ายของบริษัทฯ ลดลง 9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.0 สาํหรับปี 2561 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการท่ีบรษิัทฯ ขยายพืน้ท่ีคลงัสินคา้ทาํใหค้่าใชจ้่ายในการเช่าลดลง 

(6) อ่ืน ๆ 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายอ่ืนของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2561 เพ่ิมขึน้ 12 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.2 

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 742 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.3 จากเดิม 3,841 ลา้นบาทสาํหรบัปี 

2560 เป็น 4,583 ล้านบาทสาํหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่าย

พนกังาน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรกึษา และค่าใชจ้่ายงานบรกิาร 
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(1) เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายพนกังาน  

เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใชจ้่ายพนักงานของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 236 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.3 สาํหรบัปี 2561 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินรางวัลประจาํปีท่ีจ่ายให้แก่พนักงาน เงินเดือนท่ีเพ่ิมขึน้จากกิจการท่ีซือ้มา 

ค่าใชจ้่ายเงินชดเชยซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัการหยดุดาํเนินธุรกิจของ TCGS ในปี 2561 และการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนพนกังาน 

(2) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรกึษา  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 124 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 30.0 สาํหรับปี 2561 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากค่าท่ีปรกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการควบรวมกิจการท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

(3) ค่าใชจ้่ายงานบรกิาร  

ค่าใชจ้่ายงานบริการของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 154 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 84.6 สาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก

การเพ่ิมขึน้ของค่าใชบ้ริการงาน shared service ของหน่วยงานส่วนกลางของ SCC เช่น งานบริหารงานบุคคล งานบริหาร

การเงิน งานตรวจสอบภายใน และงานกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หม่เก่ียวกับนโยบายการ

กาํหนดราคาโอนของนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั (Transfer Pricing) 

(4) ค่าบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 81 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 41.1 สาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากผู้ใหบ้ริการ Software ปรับรูปแบบและวิธีการคาํนวณค่าบริการเพิ่มขึน้เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มเพื่อ

ตอบสนองการเติบโตและความตอ้งการใชง้าน 

(5) ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย  

ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2561 เพ่ิมขึน้ 6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.4  

(6) ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้ 

ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้ของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 101 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 118.8 สาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการดอ้ยค่าของมลูค่าอะไหล่ ของใชสิ้น้เปลือง และวตัถดุิบในสินคา้คงเหลือท่ีลา้สมยัประจาํปีของบรษิัทฯ 

(7) ค่าใชจ้่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกาํลงัการผลิต  

ค่าใชจ้่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกาํลงัการผลิตของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2561 ลดลง 18 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 21.7  

(8) อ่ืน ๆ  

ตน้ทนุอ่ืนของบรษิัทฯ ภายใตค้่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัปี 2561 เพ่ิมขึน้ 58 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.4  
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 กาํไรจากการดาํเนินงาน 

จากผลขา้งตน้ กาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 2,291 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 33.4 จากเดิม 6,857 ลา้น

บาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 9,148 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 

 ตน้ทนุทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 156 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.7 จากเดิม 883 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 

1,039 ลา้นบาทสาํหรับปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากเงินให้กูย้ืมจาก SCC ท่ีเพ่ิมขึน้เพื่อควบรวมกิจการ IPSB และเพ่ือ

ลงทนุในโครงการความยั่งยืน (ไดแ้ก ่เงินทนุสาํหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานขยะในจงัหวดัราชบรีุ ประเทศไทย) 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบรษิัทฯ เท่ากับ 15 ลา้นบาทในปี 2561 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มี

กาํไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มจาํนวน 4 ลา้นบาท 

 กาํไรก่อนภาษีเงนิได ้

จากผลขา้งตน้ กาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 2,116 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 35.4 จากเดิม 5,978 ลา้น

บาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 8,094 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 

 ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 665 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 110.3 จากเดิม 603 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 

เป็น 1,268 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึน้ โดยอตัราภาษีท่ีแทจ้รงิของบรษิัทฯ 

เท่ากบัรอ้ยละ 15.7 ในปี 2561 เมื่อเทียบกบัอตัราภาษีรอ้ยละ 10.1 ในปี 2560 

 กาํไรสาํหรบัปี 

กาํไรสาํหรบัปีของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,452 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27.0 จากเดิม 5,374 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 เป็น 

6,826 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2561 

 Adjusted EBITDA 

Adjusted EBITDA เพ่ิมขึน้ 2,484 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 จากเดิม 12,082 ล้านบาทสําหรับปี 2560 เป็น 

14,566 ลา้นบาทสาํหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของราคาขายและสาเหตุรองจากการเพ่ิมขึน้ของ

ปริมาณขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร ซึ่งส่วนหน่ึงถูกหักกลบดว้ยรายไดอ่ื้นลดลงในปี 2561 เน่ืองจากในปี 

2560 มีรายไดจ้ากการขายสินทรพัยข์อง TUP (852 ลา้นบาทซึ่งบนัทึกภายใตร้ายการรายไดอ่ื้นในปี 2560) 
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16.6.3 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 เปรียบเทยีบกับปี 2559 

 รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 6,913 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.3 จากเดิม 74,542 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2559 

เป็น 81,455 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรท่ี

เพ่ิมขึน้ ซึ่งส่วนหน่ึงถกูหกักลบดว้ยรายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษท่ีลดลง 

 สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร 

รายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 7,625 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.6 

จาก 56,077 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2559 เป็น 63,702 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของปรมิาณ

ขายจากกาํลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ในประเทศเวียดนาม รวมถึงราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจบรรจภุณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,756 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.8 

สาํหรับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวมผลการดาํเนินงานของ INDOCORR ภายหลังจากการควบรวมกิจการ 

INDOCORR ในเดือนเมษายน 2560 และราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ โดยราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของผลิตภณัฑบ์รรจภุณัฑจ์าก

เยื่อและกระดาษของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.5 ในปี 2560 ในขณะท่ีปริมาณขายของผลิตภัณฑบ์รรจุภัณฑจ์ากเยื่อและ

กระดาษเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.2 ในช่วงเวลาเดียวกนั 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑข์องบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 5,520 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18.3 สาํหรบัปี 

2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการขยายกาํลงัการผลิตในประเทศเวียดนาม และราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2560 โดยปริมาณ

ขายของกระดาษบรรจุภณัฑข์องบริษัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.7 ในปี 2560 ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของกระดาษ

บรรจภุณัฑข์องบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.9 ในช่วงเวลาเดียวกนั  

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจบรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอรข์องบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 350 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 10.1 สาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมกาํลงัการผลิตของ Prepack  และการรวมผลการดาํเนินงาน

ของ CONIMEX เป็นระยะเวลาหน่ึงเดือนในปี 2560 ปริมาณขายบรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอรข์องบรษิัทฯ 

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.8 ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของบรรจุภัณฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอรข์องบริษัทฯ 

ลดลงรอ้ยละ 0.7 ในปี 2560 

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 

รายไดจ้ากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง 712 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.9 จาก 18,465 

ลา้นบาทสาํหรบัปี 2559 เป็น 17,753 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการหยดุดาํเนินกิจการของ TUP ในปี 

2560 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจภาชนะบรรจุอาหารของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 139 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 32.4 สาํหรบัปี 

2560 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมกอตัราการผลิตของบรษิัทฯ ซึ่งส่งผลใหป้รมิาณขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 25.0 และราคาขาย

เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จรงิของภาชนะบรรจอุาหารเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.9 ในปี 2560 เช่นกนั 
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รายไดจ้ากการขายจากผลิตภัณฑเ์ยื่อและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง 851 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.7 สาํหรับปี 

2560 ซึ่งมีสาเหตุหลกัมาจากการหยุดดาํเนินการของ TUP ในปี 2560 และปริมาณขายของกระดาษพิมพเ์ขียนของบรษิัทฯ 

ลดลงรอ้ยละ 10.8 ตามลาํดบั ในปี 2560 ราคาขายเฉล่ียท่ีเกิดขึน้จรงิและปรมิาณขายของเยื่อยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 25.4 และรอ้ยละ 101.7 ตามลาํดับ ทั้งนี ้การท่ีปริมาณขายของเยื่อยูคาลิปตัสเพ่ิมขึน้อย่างมากในปี 2560 การท่ี

ยอดขายของเยื่อยคูาลิปตสัเพ่ิมขึน้อย่างมากโดยมีสาเหตหุลกัมาจากบรษิัทฯ มีกาํลงัการผลิตเหลือสาํหรบัการผลิตเยื่อยคูา

ลิปตสั ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของปรมิาณการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียนของบรษิัทฯ จึงทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถเพ่ิมปรมิาณ

ขายของเยื่อยคูาลิปตสัของบรษิัทฯ ได ้

 ตน้ทนุขาย 

ตน้ทุนขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 5,791 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.4 จากเดิม 61,499 ลา้นบาทสาํหรับปี 2559 เป็น 

67,290 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุวตัถดุิบเพ่ิมขึน้ 

 สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร 

ตน้ทุนขายของสายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 7,100 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.7 จากเดิม 

45,180 ล้านบาทสาํหรับปี 2559 เป็น 52,280 ล้านบาทสาํหรับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของตน้ทุน

วตัถดุิบ โดยเฉพาะ RCP 

ตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมขึน้ 5,644 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18.5 สาํหรบัปี 2560 โดยส่วนใหญ่มีสาเหตมุาการเพ่ิมขึน้ของ

ราคา RCP ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีประเทศจีนมีประกาศคาํสั่งจาํกัดการนาํเข้าเศษกระดาษล่วงหน้า ส่งผลให้ผู้ผลิตใน

ประเทศจีนมีการเร่งการนาํเขา้เพ่ือกักตุนเศษกระดาษ นอกจากนี ้ราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของ RCP ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 21.7 ในปี 2560 โดยการเพ่ิมขึน้ของราคา RCP ทาํใหร้าคากระดาษบรรจภุณัฑเ์พ่ิมขึน้อีกดว้ย 

ตน้ทุนในการดาํเนินงานและบาํรุงรกัษาจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,474 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 13.5 สาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุพลงังานที่เพิ่มขึน้จากราคาถ่านหินที่เพิ่มขึน้ 

ค่าเส่ือมราคาจากสายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรของบริษัทฯ ลดลง 18 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.5 สาํหรบัปี 

2560 เน่ืองจากการขยายอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์โดยถกูหกักลบบางส่วนดว้ยค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมขึน้จากการควบ

รวมกิจการ INDOCORR และจากโครงการขยายต่าง ๆ 

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 

ตน้ทุนขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง 1,309 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.0 จาก 16,319 ลา้น

บาทสาํหรบัปี 2559 เป็น 15,010 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณขายลดลง โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากการหยดุดาํเนินการของ TUP ในปี 2560 

ตน้ทุนวตัถุดิบของบริษัทฯ ลดลง 755 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.1 ในปี 2560 ซึ่งมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ

ปริมาณขาย โดยถูกหกักลบบางส่วนดว้ยราคาเยื่อบริสทุธิ์ท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2560 ราคาซือ้เฉล่ียท่ีเกิดขึน้จริงของเยื่อบริสทุธ์ิของ

บรษิัทฯ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.5 ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 
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ตน้ทุนในการดาํเนินงานและบาํรุงรกัษาจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง 472 ลา้นบาท หรือรอ้ย

ละ 8.5 สาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุโสหุย้การผลิตซึ่งลดลงจากการหยดุดาํเนินการของ TUP ในปี 2560 

ค่าเส่ือมราคาจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบรษิัทฯ ลดลง 82 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.7 ในปี 2560 เนื่องจาก

การขยายอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์และการหยดุดาํเนินกิจการของ TUP 

 กาํไรขัน้ตน้ 

จากผลขา้งตน้ กาํไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,122 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.6 จากเดิม 13,043 ลา้นบาทสาํหรบั

ปี 2559 เป็น 14,165 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 

 กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 

กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียนของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 19 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.7 จากเดิม 139 ลา้นบาทสาํหรบัปี 

2559 เป็น 158 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากเจา้หนีก้ารคา้ท่ีเป็นคู่สญัญา

ต่างประเทศ จากผลของค่าเงินบาทแข็งตวัเมื่อเทียบกบัสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 

 รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 802 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 179.4 จากเดิม 447 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2559 เป็น 1,249 

ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 มีสาเหตหุลกัมาจากการขายสินทรพัยข์อง TUP ในปี 2560 หลงัจาก TUP หยดุดาํเนินธุรกิจ 

 กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ย 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,942 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.2 จากเดิม 13,629 ลา้นบาทในปี 2559 

เป็น 15,571 ลา้นบาทในปี 2560 

 ค่าใชจ้า่ยรวม 

ค่าใชจ้่ายรวมของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ ค่าใชจ้่าย

รวมของบรษิทัฯ เพ่ิมขึน้ 327 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.9 จากเดิม 8,388 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2559 เป็น 8,715 ลา้นบาทสาํหรบั

ปี 2560 

 ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 

ตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 163 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.5 จากเดิม 4,711 ลา้นบาทสาํหรับปี 

2559 เป็น 4,874 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากค่าขนส่งและค่านายหนา้และค่าพิธีการศุลกากร ค่าประกัน 

และค่าทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ีเพ่ิมขึน้ ซึ่งส่วนหน่ึงถกูหกักลบดว้ยค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายและโฆษณาท่ีลดลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
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(1) ค่าขนส่งและค่านายหนา้ 

ค่าขนส่งและค่านายหนา้ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 170 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.8 สาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากปรมิาณขายเพ่ิมขึน้  

(2) ค่าพิธีการศลุกากร ค่าประกนั และค่าทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ค่าพิธีการศุลกากร ค่าประกัน และค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 40 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.2 

สาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าทรพัยสิ์นทางปัญญาท่ี SCC เรียกเก็บซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการใชแ้บ

รนดสิ์นคา้ของ SCC  และการเพ่ิมขึน้ของค่าพิธีการศลุกากรและค่าประกนัจากปรมิาณการส่งออกท่ีเพ่ิมมากขึน้จากประเทศ

เวียดนามในปี 2560 

(3) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายและโฆษณา 

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายและโฆษณาของบรษิัทฯ ลดลง 42 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.4 สาํหรบัปี 2560 

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 164 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.5 จากเดิม 3,677 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2559 

เป็น 3,841 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกาํลงัการผลิต ขาดทุนจาก

การปรบัมลูค่าสินคา้ และค่าบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึน้ในปี 2560 

(1) ค่าบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ค่าบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทฯ ลดลง 1ลา้นบาท สาํหรบัปี 2560 

(2) ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้ 

ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้ของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 67 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการดอ้ย

ค่าของมลูค่าอะไหล่ท่ีอยู่ในสินคา้คงเหลือ 

(3) ค่าใชจ้่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกาํลงัการผลิต 

ค่าใชจ้่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกาํลังการผลิตของบริษัทฯ เท่ากับ 83 ลา้นบาทสาํหรับปี 2560 บริษัทฯ ไม่มี

ค่าใชจ้่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกาํลงัการผลิตสาํหรบัปี 2559  

 กาํไรจากการดาํเนินงาน 

จากผลขา้งตน้ กาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,615 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 30.8 จากเดิม 5,241 ลา้น

บาทสาํหรบัปี 2559 เป็น 6,856 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 
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 ตน้ทนุทางการเงิน 

ตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทฯ ลดลง 30 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.3 จากเดิม 912 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2559 เป็น 882 

ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากดอกเบีย้จ่ายของเงินใหกู้ย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลงเน่ืองจากมกีารชาํระ

คืนเงินกูใ้นปี 2560 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ ลดลง 1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 20.0 จากเดิม 5 ลา้นบาท

สาํหรบัปี 2559 เป็น 4 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 

 กาํไรก่อนภาษีเงนิได ้

กาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,644 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 37.9 จากเดิม 4,334 ลา้นบาทสาํหรบัปี 

2559 เป็น 5,978 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 

 ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 121 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 25.1 จากเดิม 483 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2559 

เป็น 604 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึน้ โดยอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงของบรษิัทฯ 

เท่ากบัรอ้ยละ 10.1 ในปี 2560 เมื่อเทียบกบัรอ้ยละ 11.1 ในปี 2559 

 กาํไรสาํหรบัปี 

กาํไรสาํหรบัปีของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 1,523 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 39.5 จากเดิม 3,851 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2559 เป็น 

5,374 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560  

 Adjusted EBITDA 

Adjusted EBITDA เพ่ิมขึน้ 1,528 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 จากเดิม 10,554 ล้านบาทสําหรับปี 2559 เป็น 

12,082 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึน้ซึ่งเก่ียวขอ้งกับกาํลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ของ

สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรในประเทศเวียดนามในปี 2560 และการขายสินทรพัยข์อง TUP ในปี 2560 
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16.7 การวิเคราะหฐ์านะการเงนิของบริษัทฯ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการสินทรพัยห์มนุเวียน สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน หนีสิ้นหมนุเวียน และหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 

ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้า

เดือนสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 
2559 2560 2561 2562 

 
 (ลา้นบาท) 

สินทรัพย ์
 

   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ...................................  1,518 1,384 2,095 4,884 

เงินลงทนุชั่วคราว ...........................................................  48 247 803 147 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน ................................  12,050 13,872 13,836 16,725 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั .......................  5 1 127(1) 2 

ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ...............................................  

                              

- - 93(2) - 

สินคา้คงเหลือ ................................................................  10,592 13,417 12,894 13,748 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน.....................................................  361 396 226 133 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ...............................................  24,574 29,317 30,074 35,639 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

   

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม ....................................................  880 761 730 746 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน .....................................................  16 16 16 16 

ลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน .....................................................  825 820 768 971 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั .....................  - 98 - - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรพัย ์............................................  - - - 1,200(3) 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ..........................................  86 106 185 198 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์.................................................  56,017 57,143 58,379 79,502 

ค่าความนิยม .................................................................  1,979 1,995 2,290 18,982 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ....................................................  284 276 308 301 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ..................................  373 405 379 803 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน .................................................  335 375 117 146 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ...........................................  60,795 61,995 63,172 102,865 

รวมสินทรัพย ์...............................................................  85,369 91,312 93,246 138,504 

หนีส้ิน 
 

   

หนีส้ินหมุนเวียน 
 

   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ...  4,812 5,080 4,312 6,553 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน ..............................  7,820 9,095 8,573 11,010 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ...  2,159 2,402 152 1,054 

ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี..................................................................  45 48 14 95 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั .........................  12,520 15,496 23,416 46,290 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย .........................................................  225 229 530 593 
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 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้า

เดือนสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 
2559 2560 2561 2562 

 
 (ลา้นบาท) 

ประมาณการหนีสิ้นระยะสัน้ ............................................  190 99 194 102 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 27,771 32,449 37,191 65,697 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
 

   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ...............................  3,191 1,298 587 6,173 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน...........................................  36 31 15 54 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั .......................  - - - 74 

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ......................................  245 270 217 2,338 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน  1,362 1,484 1,906 3,181 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน .....................................................  13 130 70 69 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน ................................................  4,847 3,213 2,795 11,889 

รวมหนีส้ิน ....................................................................  32,618 35,662 39,986 77,586 

  
   

หมายเหต ุ  

(1) การท่ีเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ มีสาเหตจุากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทย่อยของ SCC ในประเทศฟิลิปปินส ์โดยเงิน

ใหกู้ย้ืมระยะสัน้นีม้ีการชาํระคืนในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

(2) การท่ีส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ มีสาเหตจุากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทย่อย

ของ SCC ในประเทศฟิลิปปินส ์โดยเงินใหกู้ย้ืมนีม้ีการชาํระคืนในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

(3) เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเครื่องจกัรและอปุกรณจ์าํนวน 1,200 ลา้นบาท ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขยายกาํลงัการผลิตของ UPPC และ Fajar 

 

16.7.1 สินทรัพยห์มุนเวียนและหนีส้ินหมุนเวียน 

 สินทรพัยห์มนุเวียน 

สินทรพัยห์มนุเวียนของบริษัทฯ มีจาํนวน 24,574 ลา้นบาท 29,317 ลา้นบาท 30,074 ลา้นบาท และ 35,639 ลา้น

บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดบั โดยสินทรพัยห์มนุเวียนของ

บริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน สินคา้คงเหลือ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

สินคา้คงเหลือ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 98.3 รอ้ยละ 97.8 รอ้ยละ 95.8 และรอ้ยละ 

99.2 ของสินทรพัยห์มนุเวียนรวมของบริษัทฯ ตามลาํดบั โปรดพิจารณารายละเอียดของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียน

อ่ืน สินคา้คงเหลือ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ในส่วนนี ้หัวขอ้ 16.7.1(1)(ก) “เงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด” 16.7.1(1)(ค) “ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มนุเวยีนอืน่” และ 16.7.1(1)(ง) “สนิคา้คงเหลือ” 
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 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเป็นจํานวน 1,518 ล้านบาท 1,384 ล้านบาท 2,095 ล้านบาท และ 4,884 ล้านบาท ตามลําดับ การ

เปล่ียนแปลงของยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีสาเหตมุาจากผลกระทบของกระแสเงินสดขารบัและขาจ่ายตลอด

ระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนนี ้หวัขอ้ 16.8 “สภาพคล่องและ

แหล่งเงนิทนุ” 

 เงินลงทนุชั่วคราว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวเป็น

จาํนวน 48 ลา้นบาท 247 ลา้นบาท 803 ลา้นบาท และ 147 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ ส่วน

ใหญ่ประกอบดว้ยเงินฝากระยะสัน้ซึ่งมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการบรหิารการเงิน (Treasury management) ทัง้นี ้การท่ีเงิน

ลงทุนชั่วคราว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการ

ยกเลิกเงินลงทุนระยะสัน้บางส่วนของบริษัทฯ เพ่ือนาํเงินดงักล่าวมาใชเ้ป็นเงินลงทนุในโครงการท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่ส่วน

การท่ีเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2561 และ 2560 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการนาํ

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมาลงทนุเป็นเงินลงทนุระยะสัน้ก่อนท่ีจะนาํไปใชเ้ป็นรายจ่ายฝ่ายทนุเป็นส่วนใหญ่  

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  

โดยปกติบริษัทฯ กาํหนดระยะเวลาชาํระหนีแ้ก่ลกูคา้ของบริษัทฯ ตัง้แต่ 30 ถึง 90 วนั ขึน้อยู่กับสภาวะของตลาด

และธุรกิจ ทัง้นี ้ในปี 2560 ปี 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึ่งระยะเวลาโดยเฉล่ียในการไดร้บัชาํระ

หนีข้องบรษิัทฯ อยู่ท่ี 58 วนั 58 วนั และ 62 วนั ตามลาํดบั บรษิัทฯ พยายามรกัษาและควบคมุยอดลกูหนีท่ี้คา้งชาํระและเกิน

กาํหนดชาํระของบริษัทฯ อย่างเขม้งวด ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจึงมีการทบทวนยอดลกูหนีเ้หล่านีเ้ป็นประจาํและบริษัทฯ อาจคิด

ดอกเบีย้สาํหรบัยอดลกูหนีก้ารคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระ  

ตารางต่อไปนีแ้สดงการวิเคราะหอ์ายหุนีส้าํหรบัรายการลกูหนีก้ารคา้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ีตามท่ีระบ ุ

 31 ธันวาคม 30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

  (ลา้นบาท)  

กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั(1)     

ภายในกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี ้..................................  359 443 460 472 

เกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี:้     

นอ้ยกว่า 3 เดือน .........................................................  8 9 24 13(2) 

3 - 6 เดือน ..................................................................  - - - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั ...............  367 452 484 485 

     

บริษัทอ่ืน     

ภายในกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี ้..................................  9,489 11,118 11,187 12,891 
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 31 ธันวาคม 30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

  (ลา้นบาท)  

เกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี:้     

นอ้ยกว่า 3 เดือน .........................................................  593 683 824 1,405 

มากกว่า 3 - 6 เดือน ....................................................  13 34 38 25 

มากกว่า 6 - 12 เดือน ..................................................  9 4 6 18 

มากกว่า 12 เดือน........................................................  175 150 149 143 

รวมลูกหนีก้ารค้าจากบริษัทอ่ืน .................................  10,279 11,989 12,204 14,482 

     

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ............................................  (179) (153) (153) (152) 

สทุธิ ...........................................................................  10,100 11,836 12,051 14,330 

รวม ...........................................................................  10,467 12,288 12,535 14,815 

 

หมายเหต ุ  

(1) คาํนิยามของ “กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน” ในตารางนีอ้า้งอิงจากคาํนิยามท่ีใชส้าํหรบัการจัดทาํงบการเงินของบริษัทฯ โปรดพิจารณาหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2561 ขอ้ 5 และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือน

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ขอ้ 4 ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนอ่ืนของเอกสารฉบบันี ้โดยนิยามของคาํนีแ้ตกต่างจากคาํนิยามของคาํว่า “บุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้ง” ซึ่งใชใ้นส่วนต่าง ๆ ของเอกสารฉบบันี ้โดยเฉพาะในส่วนท่ี 2.3.14 “รายการระหว่างกนั” 

(2) จาํนวนดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบัการรายระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ระหว่าง  SCGT Indonesia และ SKIC และ UPPC ทัง้นี ้จาํนวนท่ีเกินกาํหนดชาํระ

ดงักล่าวไดม้ีการชาํระแลว้ภายหลงัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนจาํนวน 1,583 ลา้นบาท (โดย 49 ลา้น

บาทเป็นลกูหนีท่ี้เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ 1,534 ลา้นบาทเป็นลกูหนีท่ี้บคุคลอ่ืน) 1,584 ลา้นบาท (โดย 72 ลา้นบาทเป็น

ลูกหนีท่ี้เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันและ 1,512 ลา้นบาทเป็นลูกหนีท่ี้เป็นบุคคลอ่ืน) และ 1,301 ลา้นบาท (โดย 60 ลา้นบาท

เป็นลกูหนีท่ี้เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันและ 1,241 ลา้นบาทเป็นลกูหนีท่ี้เป็นบุคคลอ่ืน) ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 

2562 บริษัทฯ มีลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนจาํนวน 1,910 ลา้นบาท (โดย 44 ลา้นบาทเป็นลูกหนีท่ี้เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันและ 

1,866 ลา้นบาทเป็นลกูหนีท่ี้บคุคลอ่ืน)  

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 

กนัยายน 2562 มีจาํนวน 12,050 ลา้นบาท 13,872 ลา้นบาท 13,836 ลา้นบาท และ 16,725 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลกูหนี้

การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้ 2,889  ล้านบาท เมื่อเทียบกับวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืนจากบริษัทอ่ืนเพ่ิมขึน้ 2,904 ลา้นบาท (สุทธิ

จากค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) โดยการเพ่ิมขึน้เหล่านีม้ีสาเหตุหลักมาจากการควบรวมกิจการ Fajar และ Visy Packaging 

Thailand ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 โดยหากไม่รวมผลกระทบของการควบรวมกิจการเหล่านี ้ลูกหนี้

การคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนของบรษิัทฯ ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จะลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดขาย

สทุธิจากธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนการควบรวมกิจการ Fajar และ Visy Packaging Thailand นอกจากนัน้ ลกูหนีก้ารคา้และ

ลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 14 ลา้นบาท  
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การท่ีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนของบรษิัทฯ ลดลงจาํนวน 36 ลา้นบาทเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 กับวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนจาก

บรษิัทอ่ืน (สทุธิจากค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) จาํนวน 56 ลา้นบาท ซึ่งถกูหกักลบบางส่วนดว้ยการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และ

ลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันจาํนวน 20 ลา้นบาท ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน

ของบรษิัทฯ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สอดคลอ้งกบัยอดขายสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประเมินจากประวตัิการชาํระหนีแ้ละการคาดการณเ์ก่ียวกบัการชาํระหนีใ้นอนาคตของลกูคา้ 

โดยลูกหนีจ้ะถูกตัดจาํหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนีสู้ญ ทั้งนี ้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญนีอ้ยู่ในระดับท่ีค่อนขา้งคงท่ีตลอด

ระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) 

บริษัทฯ เชื่อว่า ตลอดระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) ระดับลูกหนีก้ารคา้และลูกหนี้

หมนุเวียนอ่ืนของบรษิัทฯ ไม่มีผลกระทบดา้นลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสภาพคล่องของบรษิัทฯ  

 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของบริษัทฯ ประกอบดว้ยสินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ระหว่างผลิต วตัถดุิบ อะไหล่ วสัดุ ของใชสิ้นเปลือง

และอ่ืน ๆ และสินคา้ระหว่างทาง ทั้งนี ้ในปี 2560 ปี 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโดย

เฉล่ียในการขายสินคา้ของบรษิัทฯ อยู่ท่ี 64 วนั 69 วนั และ 63 วนั ตามลาํดบั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงสรุปยอดสินคา้คงเหลือของบรษิัทฯ ณ วนัท่ีตามท่ีระบดุา้นล่าง 

 31 ธันวาคม 30 กันยายน 

 2559(1) 2560 2561 2562(1) 

  (ลา้นบาท) 

สินคา้สาํเรจ็รูป ............................................................  3,446 3,925 3,975 4,752 

สินคา้ระหว่างผลิต .......................................................  576 915 750 930 

วตัถดิุบ.......................................................................  2,789 4,100 3,834 4,237 

อะไหล่ วสัด ุของใชสิ้น้เปลืองและอ่ืน ๆ ..........................  2,777 2,926 2,940 3,483 

สินคา้ระหว่างทาง ........................................................  1,111 1,751 1,760 795 

รวม ...........................................................................  10,699 13,617 13,259 14,197 

หกั ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง .........................................  (107) (200) (365) (449) 

สุทธิ ..........................................................................  10,592 13,417 12,894 13,748 

 
หมายเหต ุ

(1)  ขอ้มูลการแสดงสรุปยอดสินคา้คงเหลือของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มาจากงบการเงินท่ีจัดทาํขึน้โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 

กนัยายน 2562 ซึ่งมิไดม้ีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี  

 



บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ส่วนท่ี 2.4.16 หนา้ 57 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 สินคา้คงเหลือของบริษัทฯ มีจาํนวน 

10,592 ล้านบาท 13,417 ล้านบาท 12,894 ล้านบาท และ 13,748 ล้านบาท ตามลาํดับ ทั้งนี ้ การท่ีสินค้าคงเหลือของ  

บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสาเหตหุลกัมาจากการควบรวม

กิจการจาก Fajar และ Visy Packaging Thailand ทัง้นี ้สินคา้คงเหลือของบริษัทฯ ยงัคงมีระดบัท่ีค่อนขา้งคงท่ี ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยลดลงเพียงเล็กนอ้ยซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากปรมิาณ RCP 

และเยื่อกระดาษในสินคา้คงเหลือท่ีลดลง ส่วนการท่ีสินคา้คงเหลือของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึน้เมื่อ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณของ RCP และสินคา้สาํเรจ็รูปท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองมาจาก

ผลของการบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือของบรษิัทฯ ตามท่ีบรษิัทฯ ไดค้าดการณว์่าราคาของ RCP จะเพ่ิมขึน้ในอนาคต  

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลงประกอบดว้ย การปรบัลดมูลค่าสินคา้ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั และขาดทุนจากการ

ปรบัมลูค่าสินคา้ส่วนใหญ่เป็นอะไหล่ 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบริษัทฯ มีจาํนวน 60,795 ลา้นบาท 61,995  ลา้นบาท 63,172  ลา้นบาท และ 102,865 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั โดยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทร่วม และลกูหนีไ้ม่หมนุเวียน

อ่ืน ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ค่าความ

นิยม เงินลงทุนในบริษัทร่วม และลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืนของบริษัทฯ รวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 98.2 รอ้ยละ 97.9 รอ้ยละ 98.4 

และรอ้ยละ 97.4 ของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนรวมของบรษิัทฯ ตามลาํดบั 

 เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีจาํนวน 880 ลา้นบาท 761 ลา้นบาท 730 ลา้นบาท และ 746 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดบั ทัง้นี ้การท่ีเงินลงทนุในบริษัทรว่มของ

บริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ผลการ

ดาํเนินงานของ SNP ท่ีดีขึน้ ส่วนการท่ีเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของผลการดาํเนินงานของบริษัทร่วมต่าง ๆ  ของบริษัทฯ รวมกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาํเนินงานของ SNP และการท่ีเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีสาเหตหุลกัมาจากการขายเงินลงทนุทัง้หมดของบรษิัทฯ ใน RENGO 

Packaging Malaysia Sdn. Bhd. ใหแ้ก่ RENGO ในเดือนธันวาคม 2560 

 ลกูหนีไ้ม่หมนุเวยีนอ่ืน 

ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืนของบริษัทฯ มีจาํนวน 825 ลา้นบาท 820 ลา้นบาท 768 ลา้นบาท และ 971 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั โดยลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืนของบริษัทฯ 

โดยหลักประกอบดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาระบบภาษีเงินไดข้อคืน และเงินจ่าย

ล่วงหน้าค่าเช่าและค่าประกันภัย ทั้งนี ้การท่ีลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสาเหตุหลกัมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าและค่าประกันภยัของ Fajar ในงวด
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เก้าเดือนสิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 การท่ีลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตหุลกัมาจากการคืนภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้ในปี 2561 ซึ่งเคยบนัทึก

บญัชีเป็นลกูหนีใ้นปี 2560 

ลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืนของบรษิัทฯ รวมถึงลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืนกับบรษิัทร่วมของบริษัทฯ ในประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่ง

ไดแ้ก ่P&S เป็นจาํนวนเงิน 139 ลา้นบาท 126 ลา้นบาท 116 ลา้นบาท และ 113 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 

และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั  

 อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุของบรษิัทฯ มีจาํนวน 86 ลา้นบาท 106 ลา้นบาท 185 ลา้น

บาท และ 198  ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั 

ทั้งนี ้การท่ีอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทฯ มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ิมขึน้ภายหลังการควบรวมกิจการ Visy 

Packaging Thailand ส่วนการท่ีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึน้เมื่อ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตหุลกัมาจากการเขา้ซือ้ท่ีดินในปี 2561 ในบรเิวณใกลเ้คียงกบัโรงงานของ

บรษิัทฯ ท่ีวงัศาลา เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต การท่ีอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีสาเหตหุลกัมาจากการไดอ้าคารจากการควบรวมกิจการ PPC 

ในเดือนกนัยายน 2560 

 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีจํานวน 56,017 ล้านบาท 57,143 ล้านบาท 

58,379 ล้านบาท และ 79,502 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ณ วันท่ี 30 

กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

 (ลา้นบาท) 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน ...........................................  2,674 3,048 3,132 6,634 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง ................................................  7,043 8,125 8,354 9,297 

เครื่องจกัรและอปุกรณ ์.................................................  35,749 39,231 41,435 56,206 

เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่องใชส้าํนกังาน ...................  409 382 372 126 

ยานพาหนะ ................................................................  139 144 117 385 

งานระหว่างก่อสรา้ง .....................................................  9,997 6,207 4,955 6,843 

พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล ...................................................  6 5 14 11 

รวม ...........................................................................  56,017 57,143 58,379 79,502 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณข์องบรษิัทฯ มีจาํนวน 79,502 ลา้นบาท โดยจาํนวนท่ีเพ่ิมขึน้มี

สาเหตหุลกัมาจากการควบรวมกิจการ Fajar และ Visy Packaging Thailand ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณข์องบริษัทฯ มีจาํนวน 58,379 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลง

จากช่วงเวลาก่อนหนา้มีสาเหตหุลกัมาจากรายจ่ายฝ่ายทนุและการควบรวมกิจการ IPSB  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณข์องบริษัทฯ มีจาํนวน 57,143 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลง

จากช่วงเวลาก่อนหนา้มีสาเหตหุลกัมาจากรายจ่ายฝ่ายทนุและการควบรวมกิจการ CONIMEX INDOCORR และ PPC  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณข์องบริษัทฯ มีจาํนวน 56,017 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลง

จากช่วงเวลาก่อนหนา้มีสาเหตุหลักมาจาก การเพ่ิมขึน้ของรายจ่ายฝ่ายทุน สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณร์ะหว่างติดตัง้ ,และเงินลงทนุของบรษิัทฯ ในอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง 

โปรดพิจารณาขอ้มลูเพ่ิมเติมของท่ีดิน อาคารและอปุกรณข์องบรษิัทฯ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัทฯ 

ขอ้ 11 ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5 ของเอกสารฉบบันี ้

 ค่าความนิยม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 ค่าความนิยมของบริษัทฯ มีจาํนวน 

1,979 ลา้นบาท 1,995 ลา้นบาท 2,290 ลา้นบาทและ 18,982 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเปล่ียนแปลงของค่าความนิยมมี

สาเหตุหลกัมาจากการควบรวมกิจการตลอดระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) การท่ีค่าความนิยม

ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นผลจากการ

ควบรวมกิจการ Fajar และ Visy Packaging Thailand ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ส่วนการท่ีมลูค่าของ

ค่าความนิยมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากการเขา้ควบรวมกิจการ IPSB นอกจากนัน้ การท่ีมลูค่าของค่าความนิยมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยหลกัเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการ CONIMEX INDOCORR 

และ PPC 

 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ของบรษิัทฯ มีจาํนวน 373 ลา้นบาท 405 ลา้นบาท 379 ลา้นบาท และ 803 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการท่ีสินทรพัยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 มีสาเหตุหลกัมาจากประมาณการเงินรางวลัประจาํปีและ

การเปล่ียนแปลงของเงินชดเชยตามกฎหมายอนัเป็นผลมาจากการแกไ้ขพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีไดร้บั

อนุมตัิในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งท่ีมีสิทธิภายหลงัจากสิน้สดุการจา้งงานลกูจา้ง

โดยคาํนวณจากอัตราเงินเดือนล่าสุดจาํนวน 400 วันท่ีลูกจ้างดังกล่าวทาํงาน ซึ่งเดิมคาํนวณจาก 300 วัน โดยการรับรู ้

ประมาณการเงินรางวลัประจาํปีและการเปล่ียนแปลงของเงินชดเชยตามกฎหมายก่อใหเ้กิดความแตกต่างชั่วคราวระหว่าง

ขอ้มลูทางการเงินและฐานภาษีเงินไดข้องสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของบรษิัทฯ ซึ่งส่งผลใหสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชขีอง

บรษิัทฯ เพ่ิมขึน้  

ส่วนการท่ีสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจากเวลาก่อนหนา้มี

สาเหตุหลักมาจากการใชป้ระโยชนจ์ากผลขาดทุนสะสมท่ียกมา (Tax loss carry forward) ในปี 2561 และการท่ีสินทรพัย์

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึน้จากเวลาก่อนหนา้มีสาเหตุหลักมาจากยอดผล
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ขาดทนุสะสมและตัง้ประมาณการผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมขึน้ โดยการตัง้ประมาณการผลประโยชนพ์นกังานท่ีเพ่ิมขึน้ทาํให้

เกิดความแตกตา่งระหวา่งขอ้มลูทางการเงินและการฐานภาษีเงนิไดข้องสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของบรษิัทฯ ซึ่งส่งผลใหสิ้นทรพัย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้    

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืนของบรษิัทฯ 

มีจาํนวน 335 ลา้นบาท 375 ลา้นบาท 117 ลา้นบาท และ 146 ลา้นบาท ทั้งนี ้การท่ีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ณ 

วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้จากเวลาก่อนหนา้มีสาเหตหุลกัมาจากการจ่ายเงินล่วงหนา้เป็นตน้ทุนในการปลกูไมย้ืนตน้ 

และสินทรัพยช์ีวภาพเพ่ิมขึน้ ได้แก่ ต้นกล้าตน้ยูคาลิปตัส ส่วนการท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ลดลงจากเวลาก่อนหนา้มีสาเหตุหลกัมาจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทของ TBSP และการท่ีสินทรพัย์

ไม่หมนุเวียนอ่ืนของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึน้จากช่วงเวลาก่อนหนา้มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของ

ลกูหนี ้

 หนีสิ้นหมนุเวียน 

หนีสิ้นหมุนเวียนของบริษัทฯ มีจาํนวน 27,771 ลา้นบาท 32,449 ลา้นบาท 37,191 ลา้นบาท และ 65,697 ลา้น

บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดับ โดยหนีสิ้นหมุนเวียนของ

บริษัทฯ โดยหลักประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มุนเวียนอ่ืน และเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันของบริษัทฯ เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน และเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ รวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 90.6 รอ้ยละ 91.4 รอ้ยละ 97.6 

และรอ้ยละ 97.2 ของหนีสิ้นหมนุเวียนของบริษัทฯ ตามลาํดบั โปรดพิจารณารายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินของบรษิัทฯ ในส่วนนี ้หวัขอ้ 16.7.2 “หนีส้นิ”  

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนของบรษิัทฯ ณ วนัท่ีตามท่ีระบ ุ

 31 ธันวาคม 30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

  (ลา้นบาท) 

     

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั(1) .................................................  1,120 1,720 1,519 1,210 

กิจการอ่ืน ...................................................................  6,700 7,375 7,054 9,800 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน ......................  7,820 9,095 8,573 11,010 

____________ 

หมายเหต ุ

(1) คาํนิยามของ “กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั” ในตารางนีอ้า้งอิงจากคาํนิยามท่ีใชส้าํหรบัการจดัทาํงบการเงินของบริษัทฯ โปรดพิจารณาหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินรวมระหว่างกาลของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ขอ้ 5 ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนอ่ืนของเอกสารฉบบันี ้โดยนิยามของ

คาํนีแ้ตกต่างจากคาํนิยามของคาํว่า “บคุคลท่ีเกี่ยวขอ้ง” ซึ่งใชใ้นส่วนอ่ืนของเอกสารฉบบันี ้โดยเฉพาะในส่วนท่ี 2.3.14 “รายการระหว่างกนั” 
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เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้ 2,437 ลา้นบาทจากเวลา

ก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการควบรวมกิจการ Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ส่วนเจา้หนี้

การคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 522 ลา้นบาทจากเวลาก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากราคาสินคา้คงเหลือและวัตถุดิบท่ีลดลง และเจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม  2560 เพ่ิมขึน้ 1,275 ลา้นบาทจากเวลาก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ปริมาณการผลิตและราคา RCP ท่ี

เพ่ิมขึน้ รวมทัง้ การตดัสินใจของบรษิัทฯ ในการเพ่ิมการรบัซือ้วตัถดุิบ RCP เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณการผลิตและปรมิาณ

ขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

ระยะเวลาชาํระเงินกับคู่คา้ทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 30 ถึง 60 วัน ทั้งนี ้ในปี 2560 ปี 2561 และงวดเกา้

เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่งระยะเวลาโดยเฉล่ียในการชาํระหนีข้องบริษัทฯ อยู่ท่ี 45 วัน 46 วัน และ 50 วัน 

ตามลาํดบั 

 หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนของบริษัทฯ มีจาํนวน 4,847 ลา้นบาท 3,213 ลา้นบาท 2,795 ลา้นบาท และ 11,889 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั โดยหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของบริษัทฯ 

โดยหลกัประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

และหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงิน

กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน และหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีของบรษิัทฯ รวมกนัคิดเป็นรอ้ยละ 99.0 รอ้ยละ 95.0 รอ้ยละ 96.9 และรอ้ยละ 98.3 ของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของ

บรษิัทฯ ตามลาํดบั 

 หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ

บริษัทฯ มีจาํนวน 245 ลา้นบาท 270 ลา้นบาท 217 ลา้นบาท และ 2,338 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้นี ้การท่ีหนีสิ้นภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพ่ิมขึน้อย่างมากจากเวลาก่อนหนา้มีสาเหตมุาจากหนีสิ้นภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีจาก Fajar หลงัจากการรวม Fajar ไว ้ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ส่วนหนีสิ้นภาษีเงนิไดร้อ

การตัดบัญชีของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจากเวลาก่อนหนา้จากการท่ีการหยุดดาํเนินการของ TCGS ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึน้จากเวลา

ก่อนหนา้เป็นผลจากการรวมบริษัทต่าง ๆ ท่ีเขา้ซือ้มาใหม่ไวใ้นงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ และสาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 

 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียน

สาํหรบัผลประโยชนพ์นกังานของบริษัทฯ มีจาํนวน 1,362 ลา้นบาท 1,484 ลา้นบาท 1,906 ลา้นบาท และ 3,181 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ทัง้นี ้การท่ีประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังานของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เพ่ิมขึน้จากเวลาช่วงเวลาก่อนหนา้มีสาเหตมุาจากการควบรวมกิจการ PPC CONIMEX และ INDOCORR และการบนัทึก
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บญัชีผลประโยชนพ์นกังานสาํหรบัจาํนวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้จากการควบรวมกิจการต่าง ๆ  ส่วนการท่ีประมาณการหนีสิ้นไม่

หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังานของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึน้จากเวลาก่อนหนา้มีสาเหตมุาจากการ

เพ่ิมขึน้จากการประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยท่ีไดม้ีการแก้ไข นอกจากนั้น การท่ี

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังานของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้จากเวลาก่อน

หนา้มีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การปรบัปรุงประมาณการหนีสิ้นท่ีเพ่ิมขึน้จากเงินชดเชยตามกฎหมายอนัเป็นผลมาจากการ

แกไ้ขพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีไดร้บัอนุมัติในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งชดเชย

ใหแ้ก่ลกูจา้งท่ีมีสิทธิภายหลงัจากสิน้สดุการจา้งงานลกูจา้งโดยคาํนวณจากอตัราเงินเดือนสดุทา้ยของลกูจา้ง 400 วนั จาก

เดิมท่ีคาํนวณจาก 300 วัน (2) ประมาณการหนีสิ้นเก่ียวกับผลประโยชนพ์นักงานอ่ืนซึ่งเพ่ิมเติมจากท่ีไดบ้ันทึกบัญชีไว ้ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ (3) ผลกระทบของการรวม Fajar ไวใ้นงบการเงินรวมของบรษิทัฯ ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 

16.7.2 หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีวงเงินสินเชื่อท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้ับธนาคารเป็นจาํนวน

รวม 14,881 ลา้นบาทและ 20,258 ลา้นบาท  

ตารางต่อไปนีแ้สดงเงินกูย้ืมและหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัท่ีตามท่ีระบ ุ

 31 ธันวาคม 30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

  (ลา้นบาท) 

หมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน .........  4,812 5,080 4,312 6,553 

มีหลกัประกนั .......................................................................  - - - - 

ไม่มีหลกัประกนั ...................................................................  4,812 5,080 4,312 6,553 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ...............................  12,520 15,496 23,416 46,290 

มีหลกัประกนั .......................................................................  - - - - 

ไม่มีหลกัประกนั ...................................................................  12,520 15,496 23,416 46,290 

เงินกูย้ืมระยะสั้น ................................................................  17,332 20,576 27,728 52,843 

     

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี........................................................................  2,159 2,402 152 1,054 

มีหลกัประกนั .......................................................................  - - - 959 

ไม่มีหลกัประกนั ...................................................................  2,159 2,402 152 95 

ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ..  45 48 14 95 

รวมหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้หมุนเวียน ...............................  19,536 23,026 27,894 53,992 

     

ไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้ืมระยาวจากสถาบนัการเงิน..........................................  3,191 1,298 587 6,173 

มีหลกัประกนั .......................................................................  - - - 5,433 

ไม่มีหลกัประกนั ...................................................................  3,191 1,298 587 740 
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หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน.................................................  36 30 15 54(1) 

รวมหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวียน ..........................  3,227 1,328 602 6,227 

หมายเหต ุ

(1)  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวมหนีสิ้น Fajar ในงวดบญัชีเดียวกัน

หลงัจากการเขา้ควบรวมกิจการ Fajar 

 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ของบริษัทฯ มีจาํนวน 17,332 ลา้นบาท 20,576 ลา้นบาท 27,728 ลา้นบาท และ 52,843 ลา้น

บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่มาจาก SCC เพ่ือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และสาํหรบั

รายจ่ายฝ่ายทุนตลอดระยะเวลาของผลการดาํเนินงาน (Track Record Period) ส่วนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

ส่วนใหญ่นาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินกิจการ โดยทั่วไปบรษิัทฯ ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ของบรษิัทฯ จากเงิน

สดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานของบรษิัทฯ  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของบรษิัทฯ มีจาํนวน 2,159 ลา้นบาท 

2,402 ลา้นบาท 152 ลา้นบาท และ 1,054 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 

2562 ตามลาํดบั   

ทั้งนี ้ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เพ่ิมขึน้จากช่วงเวลาก่อนหนา้มีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทฯ มีการชาํระเงินกูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีตาม

กาํหนดการเพ่ิมขึน้  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก

เวลาก่อนหนา้มีสาเหตหุลกัมาจากการชาํระคืนเงินกูใ้นปี 2561  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2562 เพ่ิมขึน้จากเวลาก่อนหนา้มีสาเหตหุลกัมาจากการนาํเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของ Fajar มาคาํนวณรวม

กบัเงินกูย้ืมของบรษิัทฯ ภายหลงัจากการควบรวมกิจการ Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ มีจาํนวน 3,191 ลา้นบาท 1,298 ลา้นบาท 587 ลา้นบาท และ 

6,173 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั ทัง้นี ้การท่ีเงินกูย้มื

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ลดลงจากเวลาก่อนหนา้ เกิดจากการชาํระ

คืนเงินกู ้นอกจากนัน้ การท่ีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้โดยหลกัมี

สาเหตมุาจากการรวมเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของ Fajar เขา้กบัเงินกูย้ืมของบรษิัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าการเงินกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกับเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ ์โดยระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 5 ปี 

โปรดพิจารณาขอ้สรุปของกาํหนดชาํระเงินกูย้ืมซึ่งคา้งชาํระของบรษิัทฯ ในส่วนนี ้หวัขอ้ 16.17.3 “ความเสีย่งดา้น

อตัราดอกเบีย้” 
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16.8 สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

ความจาํเป็นในการใชเ้งินสดของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ย: 

• เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุสาํหรบักิจกรรมการดาํเนินงาน 

• เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุสาํหรบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

• เพ่ือจ่ายเงินปันผล 

• เพ่ือชาํระหนีสิ้นของบรษิัทฯ และ 

• เพ่ือชาํระภาษี 

แหล่งของสภาพคล่องของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ย  

• เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

• เงินกูย้ืมจาก SCC ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ และ 

• เงินกูย้ืมจากธนาคารและสถาบนัการเงิน  

ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินการของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับผลประกอบการใน

อนาคตของบริษัทฯ โดยบางส่วนขึน้อยู่กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจทั่วไป ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัทางดา้น

กฎเกณฑ ์และปัจจัยอ่ืน ๆ โดยรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวไดร้ะบุอยู่ภายใตส่้วนท่ี 2.2.3 “ปัจจัยความเสี่ยง” ทั้งนี ้ปัจจยั

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ นอกจากนี ้เมื่อคาํนึงถึงแหล่งเงินทนุของบรษิัทฯ (ซึ่งรวมถึงเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน สินเชื่อธนาคารท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีคาดว่าจะระดมไดสุ้ทธิจากการเสนอขาย   

ครัง้นี)้ บริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และสาํหรบั

ระยะเวลา 12 เดือนขา้งหนา้นบัจากวนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

16.9 การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด 

ตารางต่อไปนีแ้สดงสรุปกระแสเงินสดของบรษิัทฯ สาํหรบัระยะเวลาตามท่ีระบ ุ

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด

วันท่ี 30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2561 2562 

 (ลา้นบาท) 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน ..............................  10,519 6,742 14,252 11,762 12,237 

กระแสเงินสดสทุธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ ...................................  (7,804) (5,739) (7,659) (5,596) (28,980) 

กระแสเงินสดสทุธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน ..............................  (2,967) (1,020) (5,832) (4,834) 19,608 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ ..........  (252) (17) 761 1,332 2,865 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี ........................  1,518 1,384 2,095 2,638 4,884 
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16.9.1 เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 12,237 

ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกาํไรสาํหรับงวดของบริษัทฯ จาํนวน 4,571 ลา้นบาท ซึ่งถูกปรับปรุงสาํหรับการ

เปล่ียนแปลงในรายการท่ีมิใช่เงินสดและกิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมดาํเนินงานจาํนวนรวม 6,676 ลา้นบาทและผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียนจาํนวนรวม 2,382 ลา้นบาท  ทัง้นี ้การปรบัปรุงสาํหรบัรายการท่ีมิใช่เงินสดและกจิกรรม

ท่ีมิใช่กิจกรรมดาํเนินงานโดยหลักรวมถึงการปรับปรุงสาํหรับค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายจาํนวน 4,318 ลา้นบาท 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จาํนวน 1,097 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 726 ลา้นบาท ซึ่งถกูหกักลบดว้ยภาษีเงินไดจ้่าย

จาํนวน 1,333 ลา้นบาท อน่ึง รายการสาํคัญท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน ไดแ้ก่ การลดลงของสินคา้

คงเหลือจาํนวน 1,750 ลา้นบาท และการลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนจาํนวน 1,306 ลา้นบาท 

ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 11,762 ลา้นบาท 

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกาํไรสาํหรบังวดของบริษัทฯ จาํนวน 5,218 ลา้นบาท ซึ่งถูกปรบัปรุงสาํหรบัการเปล่ียนแปลงใน

รายการท่ีมิใช่เงินสดและกิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมดาํเนินงานจาํนวนรวม 5,875 ลา้นบาทและผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ในเงินทุนหมนุเวียนจาํนวนรวม 1,229 ลา้นบาท  ทัง้นี ้การปรบัปรุงสาํหรบัรายการท่ีมิใช่เงินสดและกิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรม

ดาํเนินงานโดยหลกัรวมถึงการปรบัปรุงสาํหรบัค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 4,014 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายภาษีเงิน

ไดจ้าํนวน 951 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงถูกหกักลบดว้ยภาษีเงินไดจ้่ายจาํนวน 674 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ จาํนวน 743 

ลา้นบาท อน่ึง รายการสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวยีน ไดแ้ก ่การลดลงของสินคา้คงเหลือจาํนวน 935 

ลา้นบาท และการเพ่ิมขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนจาํนวน 774 ลา้นบาท  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 14,252 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากกาํไรสาํหรบัปีของบริษัทฯ จาํนวน 6,826 ลา้นบาท ซึ่งถูกปรบัปรุงสาํหรบัการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีมิใช่เงินสดและ

กิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมดาํเนินงานจาํนวนรวม 8,074 ลา้นบาทและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียนจาํนวน

รวม 176 ลา้นบาท  ทัง้นี ้การปรบัปรุงสาํหรบัรายการท่ีมิใช่เงินสดและกิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมดาํเนินงานโดยหลกัรวมถึงการ

ปรบัปรุงสาํหรบัค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 5,382 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 1,268 ลา้นบาท ส่วน

หน่ึงถกูหกักลบดว้ยภาษีเงินไดจ้่ายจาํนวน 773 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จาํนวน 989 ลา้นบาท อน่ึง รายการสาํคญัท่ี

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีน ไดแ้ก ่การลดลงของสินคา้คงเหลือจาํนวน 292 ลา้นบาท การลดลงของเจา้หนี้

การคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนจาํนวน 286 ลา้นบาท และการลดลงของประมาณการหนีสิ้นสาํหรบัผลประโยชนพ์นักงาน

จาํนวน 173 ลา้นบาท  

ในปี 2560 บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 6,742 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

กาํไรสาํหรับปีของบริษัทฯ จาํนวน 5,374 ลา้นบาท ซึ่งถูกปรับปรุงสาํหรับการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีมิใช่เงินสดและ

กิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมดาํเนินงานจาํนวนรวม 5,953 ลา้นบาทและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียนจาํนวน

รวมจาํนวน 3,465 ลา้นบาท ทัง้นี ้การปรบัปรุงสาํหรบัรายการท่ีมิใช่เงินสดและกิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมดาํเนินงานโดยหลัก

รวมถึงการปรบัปรุงสาํหรบัค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายจาํนวน 5,190 ลา้นบาท กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และ

อปุกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนจาํนวน 909 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จาํนวน 860 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

จาํนวน 603 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงถูกหักกลบดว้ยภาษีเงินไดจ้่ายจาํนวน 596 ลา้นบาท อน่ึง รายการสาํคัญท่ีก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงในเงินทุนหมนุเวียน ไดแ้ก่ การเพ่ิมขึน้ของสินคา้คงเหลือจาํนวน 2,847 ลา้นบาท การเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารคา้
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และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนจาํนวน 1,703 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มุนเวียนอ่ืนจาํนวน 1,085 

ลา้นบาท  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 10,519 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากกาํไรสาํหรบัปีของบริษัทฯ จาํนวน 3,851 ลา้นบาท ซึ่งถูกปรบัปรุงสาํหรบัการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีมิใช่เงินสดและ

กิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมดาํเนินงานจาํนวนรวม 7,003 ลา้นบาทและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียนจาํนวน

รวม 437 ลา้นบาท ทัง้นี ้การปรบัปรุงสาํหรบัรายการท่ีมิใช่เงินสดและกิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมดาํเนินงานโดยหลกัรวมถึงการ

ปรับปรุงสาํหรับค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายจาํนวน 5,302 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จาํนวน 858 ลา้นบาท และ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 483 ลา้นบาท ซึ่งถูกหักลบทั้งหมดดว้ยภาษีเงินไดจ้่ายจาํนวน 585 ลา้นบาท อน่ึง รายการ

สาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมนุเวียน ไดแ้ก่ การเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืนจาํนวน 

1,346 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนจาํนวน 933 ลา้นบาท  

16.9.2 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 28,980 ลา้น

บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการซือ้บริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้าจาํนวน 23,773 ลา้นบาท และการเขา้ซือ้ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณจ์าํนวน 5,358 ลา้นบาท ซึ่งถูกหกักลบบางส่วนดว้ยเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ จาํนวน 551 ลา้นบาท 

และเงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนจาํนวน 464 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุในบริษัทย่อยของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงการควบรวมกิจการ 

Fajar และ Visy Packaging Thailand 

ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ จาํนวน 5,596 ลา้นบาท 

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเขา้ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณจ์าํนวน 5,098 ลา้นบาท การซือ้บรษิัทย่อยสทุธิจากเงินสดท่ี

ไดม้าจาํนวน 451 ลา้นบาท และการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 123 ลา้นบาท ซึ่งถูกหกักลบ

บางส่วนดว้ยเงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนจาํนวน 95 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 7,659 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

เขา้ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณจ์าํนวน 6,870 ลา้นบาท เงินลงทนุชั่วคราวจาํนวน 556 ลา้นบาท และการควบรวมกิจการของ

บริษัทย่อยสทุธิจากเงินสดท่ีไดม้าจาํนวน 451 ลา้นบาท ซึ่งถูกหกักลบบางส่วนดว้ยเงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 

257 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนจาํนวน 151 ลา้นบาท ในปี 

2561 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุในบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงการชาํระเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ควบรวมกิจการ 

IPSB  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 5,739 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

เขา้ซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณจ์าํนวน 6,107 ลา้นบาท การซือ้บริษทัย่อยสทุธิจากเงินสดท่ีไดม้าจาํนวน 540 ลา้นบาท และ

เงินลงทุนชั่วคราวจาํนวน 205 ลา้นบาท ซึ่งถูกหกักลบบางส่วนดว้ยดว้ยเงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณแ์ละ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนจํานวน 1,105 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 106 ล้านบาท ในปี 2560    

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงการชาํระเงินท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าควบรวมกิจการ 

CONIMEX INDOCORR และ PPC 
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ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 7,804 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

เขา้ซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณจ์าํนวน 7,916 ลา้นบาท ซึ่งถูกหกักลบบางส่วนดว้ยเงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคาร และ

อปุกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนจาํนวน 190 ลา้นบาท  

16.9.3 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 19,608 ลา้น

บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันจาํนวนรวม 22,878 ลา้นบาท ซึ่ง

ถูกหักกลบบางส่วนดว้ยเงินปันผลจ่ายจาํนวน 1,771 ลา้นบาท ดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 1,123 ลา้นบาท และการชาํระคืนเงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาํนวน 575 ลา้นบาท 

ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 4,834 ลา้น

บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนรวม 8,069 ลา้นบาท การชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 

2,659 ลา้นบาท และการชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาํนวน 986 ลา้นบาท ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนดว้ย

ดว้ยเงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 7,759 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 5,832 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

เงินปันผลจ่ายจาํนวนรวม 8,070 ลา้นบาท การชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 3,307 ลา้นบาท และ

ดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 1,012 ลา้นบาท ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนดว้ยเงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน

จาํนวน 7,919 ลา้นบาท 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 1,020 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 2,385 ลา้นบาท ดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 871 ลา้นบาท และเงินปันผล

จ่ายจาํนวนรวม 966 ลา้นบาท ซึ่งถูกหกักลบบางส่วนดว้ยเงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันจาํนวน 

2,977 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทฯ จาํนวน 2,967 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจาํนวน 1,988 ลา้นบาท การชาํระคืนเงิน

กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 1,973 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายจาํนวนรวม 937 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 

890 ลา้นบาท ทั้งนี ้กระแสเงินสดขาจ่ายเหล่านีซ้ึ่งถูกหักกลบบางส่วนดว้ยเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินจาํนวน 1,445 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการขายส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ใน PPPC ท่ีไม่ไดม้ีผลทาํใหส้ญูเสียการ

ควบคมุจาํนวน 1,713 ลา้นบาท  
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16.10 คาํอธิบายอัตราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัของบรษิัทฯ  

 ณ วันที ่/ สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ณ วันที ่/ 

สาํหรับงวดเก้า

เดือนสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง(1) (เท่า)  .....................................................  0.9  0.9  0.8  0.5  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็(2) (เท่า)  .........................................  0.5 0.5 0.4  0.3  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(3) (เท่า)  .................................  0.4 0.2 0.4 0.2(35) 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้(4) (เท่า)  .....................................  N.A.(34) 6.2 6.2 5.8(36) 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย(5) (วนั)  .....................................................  N.A. 58 58 62 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ(6) (เท่า)  ...................................  5.8 5.6 5.3 5.7(36) 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย(7) (วนั)  ................................................  62 64 69 63 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ (8) (เท่า)  ...................................  N.A. 8.0 7.8 7.1(36) 

ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย(9) (วนั)  ...................................................  N.A. 45 46 50 

วงจรเงินสด (Cash cycle) (10) (วนั) ..............................................  N.A. 77 80 75 

     

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร     

อตัรากาํไรขัน้ตน้(11) (รอ้ยละ) ........................................................  17.5 17.4 20.8 19.9 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน(12) (รอ้ยละ) .....................................  7.0 8.4 10.5 9.8 

อตัรากาํไรอ่ืน(13) (รอ้ยละ) ............................................................  0.8 1.7 0.6 0.9 

อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อรายได้(14) (รอ้ยละ)  ...............................  200.7 98.3 155.8 190.0 

อตัรากาํไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายท่ี

ปรบัปรุงแลว้ (Adjusted EBITDA Margin) (15) (รอ้ยละ)  .................  14.2 14.8 16.7 17.1 

อตัราส่วนกาํไรสทุธิ(16) (รอ้ยละ) ....................................................  5.1 6.5 7.8 6.9 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้(17) (รอ้ยละ) ...........................................  7.6 9.9 12.5 10.1(35) 

อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทนุ (ROIC) (18) (รอ้ยละ) .......................  6.4 8.0 9.7 6.3(35) 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทใหญ่(19) (รอ้ยละ) .........  8.3 10.6 14.6 13.1(35) 

     

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์(20) (รอ้ยละ)...................................  4.6 6.1 7.4 4.5(35) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร(21) (รอ้ยละ) ...........................  16.5 18.5 21.0 N.A. 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(22) (เท่า) ............................................  0.9  0.9  1.0  0.6(35)  

     

อัตราส่วนวิเคราะหใ์นนโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้(23) (เท่า)  ................................  0.6  0.6  0.8  1.3  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้(24) (เท่า)  .............................  13.5  9.4  15.8  13.1 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash basis)(25) (เท่า) ....  0.7  0.6  0.7  0.4 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ Adjusted EBITDA(26) (เท่า)  ..  2.2  2.0  2.0  4.1(35)  
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 ณ วันที ่/ สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ณ วันที ่/ 

สาํหรับงวดเก้า

เดือนสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้สทุธิต่อ Adjusted EBITDA (27) (เท่า)   2.0  1.9  1.8  3.7(35)  

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้(28) (เท่า) ........  0.4  0.4  0.5  1.0  

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้(29) (เท่า)  .  0.4  0.4  0.5  0.9  

อตัราการจ่ายเงินปันผล(10) (รอ้ยละ) ..............................................  24.3 18.0 118.2 38.7 

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อเงินทนุทัง้หมด(31) (รอ้ยละ) .........................  30.1 30.4 34.9 49.7 

อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อเงินทนุทัง้หมด(32) (รอ้ยละ) .........................  28.1 28.7 32.3 45.7 

อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้(33) (เท่า) ...........................  0.6  0.6  0.7  1.2  

 
หมายเหต ุ  

(1) อตัราส่วนทนุหมนุเวียน คาํนวณจากสินทรพัยห์มนุเวียน หารดว้ยหนีสิ้นหมนุเวียน 

(2) อตัราส่วนทนุหมนุเรว็ คาํนวณจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงนิลงทนุชั่วคราว และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น หารดว้ย

หนีสิ้นหมุนเวียน 

(3) อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด คาํนวณจากเงนิสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน หารดว้ยหนีสิ้นหมนุเวียนเฉล่ีย  

(4) อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ คาํนวณจากรายไดจ้ากการขาย หารดว้ยลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเฉล่ียก่อนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

(5) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย คาํนวณโดยใช ้360 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 

(6) อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ คาํนวณจากตน้ทนุขายหารดว้ยสินคา้คงเหลือเฉล่ีย 

(7) ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย คาํนวณโดยใช ้360 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 

(8) อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ คาํนวณจากตน้ทนุขายหารดว้ยเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนเฉล่ีย 

(9) ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย คาํนวณโดยใช ้360 หารดว้ยอตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ 

(10) วงจรเงินสด (Cash Cycle) คาํนวณจากผลรวมของระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียและระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย ลบดว้ยระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย 

(11) อตัรากาํไรขัน้ตน้ คาํนวณจากกาํไรขัน้ตน้ หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย 

(12) อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน คาํนวณจากกาํไรจากการดาํเนินงาน หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย 

(13) อตัรากาํไรอ่ืน คาํนวณจากผลรวมของกาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน และรายไดอ่ื้น หารดว้ยรายไดร้วม 

(14) อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อรายได ้คาํนวณจากเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน หารดว้ยกาํไรจากการดาํเนินงาน 

(15) อตัรากาํไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายท่ีปรบัปรุงแลว้ (Adjusted EBITDA Margin) คาํนวณจาก Adjusted EBITDA 

หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย 

(16) อตัราส่วนกาํไรสทุธิ คาํนวณจากกาํไรสาํหรบัระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้ง หารดว้ยรายได ้

(17) อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ คาํนวณจากกาํไรสาํหรบัระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้ง หารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้เฉล่ีย 

(18) อตัราผลตอบแทนจากเงินลงทนุ (Return on Invested Capital: ROIC) คาํนวณจากกาํไรจากการดาํเนินงาน ลบดว้ยค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้แลว้

นาํมาหารดว้ยผลรวมของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้และส่วนของผูถ้ือหุน้เฉล่ีย 

(19) อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทใหญ่ คาํนวณจากกาํไรส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทใหญ่ หารดว้ยส่วนของผูถ้ือของบริษัทใหญเ่ฉล่ีย 

(20) อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม คาํนวณจากกาํไรสาํหรบัระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้ง หารดว้ยสินทรพัยร์วมเฉล่ีย 
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(21) อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร คาํนวณจากผลรวมของกาํไรสาํหรบัระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้ง และค่าเส่ือมราคา หารดว้ยท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณเ์ฉล่ีย 

(22) อตัราการหมนุของสินทรพัย ์คาํนวณจากรายไดร้วม หารดว้ยสินทรพัยร์วมเฉล่ีย 

(23) อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ คาํนวณจากหนีสิ้นรวม หารดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้ 

(24) อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ คาํนวณจากผลรวมของเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินไดจ่้าย หารดว้ย

ดอกเบีย้จ่าย 

(25) อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash basis) คาํนวณจากเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน หารดว้ยผลรวมของการชาํระคืนหนี ้

ดอกเบีย้จ่าย รายจ่ายฝ่ายทนุ เงินลงทนุในการเขา้ซือ้สินทรพัยท่ี์ไมถ่กูรวมในรายจ่ายฝ่ายทนุ และเงินปันผลจ่าย 

(26) อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ Adjusted EBITDA คาํนวณจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ หารดว้ย Adjusted EBITDA 

(27) อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อ Adjusted EBITDA คาํนวณจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ ลบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

แลว้นาํมาหารดว้ย Adjusted EBITDA 

(28) อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ คาํนวณจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ หารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้ 

(29) อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ คาํนวณจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ ลบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แลว้

นาํมาหารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้ 

(30) อตัราการจ่ายเงินปันผล คาํนวณจากเงินปันผลจ่าย หารดว้ยกาํไรสาํหรบัระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(31) อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อเงินทนุทัง้หมด คาํนวณจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ หารดว้ยผลรวมของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้และส่วนของผูถ้ือหุน้ 

(32) อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อเงินทนุ คาํนวณจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ ลบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แลว้นาํมาหารดว้ยผลรวมของ

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้และส่วนของผูถ้ือหุน้ 

(33) อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ คาํนวณจากหนีสิ้นรวม ลบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แลว้นาํมาหารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้ 

(34) ในตารางนี ้คาํว่า “N.A.” หมายความวา่ไม่สามารถคาํนวณอตัราส่วนดงักล่าวได ้เน่ืองจากมีขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

(35) ในการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว บรษิัทฯ ไดใ้ชข้อ้มลูตามงบกาํไรขาดทนุสาํหรบังวด 12 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ

ขอ้มลูตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยไม่ไดม้กีารเฉล่ีย 

(36) ในการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว บรษิัทฯ ไดใ้ชข้อ้มลูตามงบกาํไรขาดทนุสาํหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ

ขอ้มลูตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แลว้นาํมาคณูดว้ย 4 เพื่อใหเ้ป็นขอ้มลูรายปี 
 

 

คาํอธิบายอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นตารางขา้งตน้ มีรายละเอียดดงันี ้

16.10.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิัทฯ เท่ากบั 0.9 เท่า 0.9 เท่า 0.8 เท่า และ 0.5 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 

และ 2561 และวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดบั โดยในปี 2560 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในระดบัค่อนขา้ง

คงท่ี เน่ืองจากสินทรพัยห์มนุเวียนและหนีสิ้นหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  

ทัง้นี ้ในปี 2561 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงเน่ืองจากหนีสิ้นหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ ซึ่งเกิดจากการเพ่ิมขึน้

ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบรษิัทฯ  

สาํหรบัวนัท่ี 30 กันยายน 2562  อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงเน่ืองจากหนีสิ้นหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ ซึ่งเกิด

จากการเพ่ิมขึน้ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันของบริษัทฯ โดยเป็นการกูย้ืมเงินจาก
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บริษัทในกลุ่มเพ่ือนาํไปใชใ้นการควบรวมกิจการ Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562  นอกจากนี ้การท่ีเงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562  มีสาเหตุมาจาก

การรวมผลการดาํเนินงานของ Fajar ในงบการเงินของบรษิทัฯ ซึ่ง Fajar มีการ เงินเกินบญัชีและกูย้ืมเงินระยะสัน้ในช่วงเวลา

ดงักล่าว 

16.10.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ เท่ากับรอ้ยละ 17.5 รอ้ยละ 17.4 รอ้ยละ 20.8 และรอ้ยละ 19.9 สาํหรบัปีหรืองวด

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั โดยการท่ีอตัรากาํไรขัน้ตน้

ในปี 2560 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากตน้ทุนของวตัถุดิบในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรท่ี

เพ่ิมขึน้ และการท่ีอตัรากาํไรขัน้ตน้ในปี 2561 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 นัน้ มีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของราคาขายโดยรวม  

ทั้งนี ้การท่ีอตัรากาํไรขั้นตน้ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวันท่ี 30 กันยายน 2562 ลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 

2561 มีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายกระดาษบรรจภุณัฑแ์ละกระดาษพิมพเ์ขียนท่ีลดลง   

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปทิศทางเดียวกับอตัรากาํไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ โดยเท่ากับรอ้ยละ 

7.0 รอ้ยละ 8.4 รอ้ยละ 10.5 และรอ้ยละ 9.8 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันท่ี 30 กันยายน 2562 

ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมขึน้ในปี 2560 มีสาเหตหุลกัมาจากรายไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมขึน้จากการจาํหน่ายเงินลงทนุใน TUP ซึ่งช่วยเพ่ิม

กาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  

ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อตัราส่วนกาํไรสทุธิของบริษัทฯ จึงอยู่ท่ีรอ้ยละ 5.1 รอ้ยละ 6.5 รอ้ยละ 7.8 และรอ้ยละ 

6.9 สาํหรบัปีหรืองวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั  

นอกจากนี ้อตัรากาํไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายท่ีปรบัปรุงแลว้ (Adjusted EBITDA 

Margin) ของบรษิัทฯ อยู่ท่ีรอ้ยละ 14.2 รอ้ยละ 14.8 รอ้ยละ 16.7 และรอ้ยละ 17.1 สาํหรบัปีหรืองวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั   

16.10.3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ 4.6 รอ้ยละ 6.1 รอ้ยละ 7.4 และรอ้ยละ 4.5 สาํหรบั

ปีหรืองวดบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดับ โดยอัตรา

ดังกล่าวเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากปี 2559 ถึง ปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของกาํไรสาํหรบัปี 2560 และ 

2561 เท่ากับรอ้ยละ 39.6 และรอ้ยละ 27.0 ตามลาํดบั ซึ่งสงูกว่าอตัราการเพ่ิมขึน้สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ในปี 2560 และ 

2561 เท่ากบัรอ้ยละ 7.0 และรอ้ยละ 2.1 ตามลาํดบั  

ทัง้นี ้การท่ีอตัราดงักล่าวลดลงในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จากปี 2561 เป็นผลมาจากการท่ีการ

ควบรวมกิจการ Fajar ท่ีส่งผลกระทบต่อสินทรพัยร์วม ในขณะท่ีกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานของ Fajar นัน้ถูกนาํมารวมแค่

เพียงสามเดือน  

ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรนัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและอยู่ท่ีรอ้ยละ 16.5 รอ้ยละ 18.5 รอ้ยละ 

21.0 สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ตามลาํดบั    
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16.10.4 อัตราส่วนวิเคราะหใ์นนโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เท่ากบั 0.6 เท่า 0.6 เท่า 0.8 เท่า และ 1.3 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 2560 และ 2561 และวันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดับ โดยในปี 2560 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ

บรษิัทฯ อยู่ในระดบัค่อนขา้งคงท่ี เน่ืองจากหนีสิ้นรวมและส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  

ทัง้นี ้ในปี 2561 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงพรอ้มกบั

หนีสิ้นรวมท่ีเพ่ิมขึน้ โดยการท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ลดลง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 นัน้ เกิดจากการจ่ายเงนิปันผลท่ี

สูงกว่ากาํไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561 สาํหรบัวันท่ี 30 กันยายน 2562 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

เพ่ิมขึน้ มีสาเหตหุลกัมาจากหนีสิ้นรวมท่ีเพ่ิมขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเขา้ควบรวมกิจการ Fajar ท่ีบรษิัทฯ ตอ้งมีการกูย้ืมเงิน

จากบริษัทในกลุ่มเพ่ิมเติม และการจดัทาํงบการเงินรวมกบั Fajar ท่ีตอ้งมีการนาํหนีสิ้นของ Fajar มารวมในงบการเงินรวม

ระหว่างกาลของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ภายหลงัการเขา้ควบรวมกิจการของ Fajar  

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อ Adjusted EBITDA ของบริษัทฯ เท่ากับ 2.0 เท่า 1.9 เท่า 1.8 เท่า และ 

3.7 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ตามลาํดบั โดยในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อ Adjusted EBITDA อยู่ในระดบัค่อนขา้งคงท่ี ส่วนเน่ืองจากหนีสิ้นรวมและส่วนของ

ผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ในสดัส่วน สาํหรบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อ Adjusted EBITDA ของ

บริษัทฯ เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุมาจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้ 

ซึ่งเป็นผลมาจากการเขา้ควบรวมกิจการ Fajar ท่ีบรษิัทฯ ตอ้งมีการกูย้ืมเงินจากบรษิัทในกลุ่มเพ่ิมเติมเพ่ือนาํมาใชใ้นการเขา้

ควบรวมกิจการของ Fajar และการจดัทาํงบการเงินรวมกับ Fajar ท่ีตอ้งมีการนาํหนีสิ้นของ Fajar มารวมในงบการเงินรวม

ระหว่างกาลของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ภายหลัง ในขณะท่ีรวม EBITDA จากผลการ

ดาํเนินงานของ Fajar เพียงสามเดือน 

16.11 รายจ่ายฝ่ายทุน 

16.11.1 รายจ่ายฝ่ายทุนในอดีต 

บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนในอดีตเพ่ือขยายการดาํเนินงาน บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงโรงงานผลิตและอุปกรณ ์และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบรษิัทฯ อยู่เป็นประจาํ รายจ่ายฝ่ายทนุส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ ในช่วงระยะเวลาของผล

การดาํเนินงาน (Track Record Period) มีความเก่ียวข้องกับการบาํรุงรักษา แผนการขยาย และการดาํเนินการตาม

มาตรการดา้นการใชต้น้ทนุใหเ้กิดประสิทธิภาพและดา้นความยั่งยืน ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกิจการของบริษัทฯ ไม่ไดถู้ก

บนัทึกไวเ้ป็นรายจ่ายฝ่ายทนุแต่ไดม้ีการบนัทึกไวเ้ป็นค่าความนิยมและเงินลงทนุ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายจ่ายฝ่ายทนุในอดีตของบรษิัทฯ ท่ีเกิดขึน้สาํหรบัระยะเวลาตามท่ีระบดุา้นล่าง 

 31 ธันวาคม 30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562(2) 

 (ลา้นบาท) 

การบาํรุงรกัษา ............................................................  2,285 2,885 2,591 1,964 

โครงการขยายกาํลงัผลิต (Expansion) ..........................  3,690 940 1,175 1,640 
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 31 ธันวาคม 30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562(2) 

 (ลา้นบาท) 

โครงการลดตน้ทนุและเพิ่มความยั่งยืน (Cost Optimization 

and Sustainability) ....................................................  535 520 973 473 

โครงการใหม ่(Greenfield) ...........................................  130 906 772 116 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Debottlenecking) ..  200 442 286 227 

อ่ืน ๆ (1) ......................................................................  1,070 727 807 1,002 

รายจ่ายฝ่ายทุนรวม...................................................  7,910 6,420 6,604 5,422 

_______________ 

หมายเหต ุ

(1) อ่ืน ๆ หมายถึงรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงการอ่ืน ๆ  ในสายธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้หมด เช่น รายจ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเปล่ียนเครื่องจักรซึ่งไม่

เกี่ยวขอ้งกบัการขยายกาํลงัการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ ระบบอตัโนมติัท่ีช่วยเพิ่มคณุภาพของกระบวนการผลิตและผลผลิต และการซือ้ท่ีดิน 

(2) รวมถึงรายจ่ายฝ่ายทนุของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ภายหลงัจากการเขา้ควบรวมกิจการบริษัทดงักล่าว ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 โดยรายจ่ายฝ่ายทนุจาก Fajar ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 570 ลา้นบาท 

 

โดยในปี 2559 รายจ่ายฝ่ายทนุของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการขยายกาํลงัผลิต ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับการขยาย

กาํลงัการผลิตกระดาษบรรจภุณัฑข์องบรษิัทฯ และรายจ่ายฝ่ายทนุดงักล่าวลดลงอย่างมากในปี 2560 ส่วนในปี 2561 รายจ่าย

ฝ่ายทุนของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการขยายโครงการส่วนใหญ่มีการมุ่งเนน้ในการเพ่ิมกาํลังการผลิตของสายธุรกิจเยื่อและ

กระดาษของบรษิัทฯ อย่างไรกด็ี ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รายจ่ายฝ่ายทนุของบรษิัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ขยายโครงการส่วนใหญ่มีการมุ่งเนน้ในการเพ่ิมกาํลงัการผลิตของสายธุรกิจกระดาษบรรจภุณัฑข์องบรษิัทฯ เป็นหลกั 

ในปี 2561 รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการลดตน้ทุนและเพ่ิมความยั่งยืน (Cost Optimization 

and Sustainability) ของบรษิัทฯ ไดเ้พ่ิมขึน้อย่างมาก โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมการดาํเนินการตามโครงการและมาตรการตา่ง 

ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกับสายธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑข์องบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดใน

ส่วนท่ี 2.2.2 หวัขอ้ “เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอตัโนมตั”ิ  

การท่ีรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการใหม่ (Greenfield) เพ่ิมขึน้ในปี 2561 เกิดขึน้จากการ

ดาํเนินการตามโครงการความยั่งยืนหลายโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับพลงังานทดแทน (การติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

อุปกรณพ์ลงังานชีวมวลผลิตพลงังานไฟฟ้าจากขยะ) ทัง้นี ้ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 รายจ่ายฝ่ายทนุของ

บรษิัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีใหม ่(Greenfield) เกิดขึน้จากการดาํเนินการตามโครงการความยั่งยืนประเภทเดียวกนั  

รายจ่ายฝ่ายทนุของบรษิัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Debottlenecking) ของบรษิัทฯ ในปี 

2559 และ 2560 โดยหลกัมุ่งเนน้ท่ีสายธุรกจิผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑข์องบริษัทฯ โดยรายจ่ายฝ่ายทุนนีไ้ดเ้พ่ิมขึน้อย่างมากในปี 

2560 เช่น มีการติดตัง้สายการผลิตกล่อง Microflute ใหม ่นอกจากนี ้สาํหรบัปี 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2562 รายจ่ายฝ่ายทนุสาํหรบัโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Debottlenecking) ประกอบดว้ยโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต (Debottlenecking) (เช่น การขยายกาํลังการผลิตเยื่อเคมีละลายไดส้าํหรบัปี 2561 และการขยายกาํลังการผลิต

เคร่ืองจักรกระดาษในโรงงานผลิตของโรงงาน BATICO ท่ีประเทศเวียดนาม ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562)  

อน่ึง บริษัทฯ ยังลงทุนในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Debottlenecking) ในสายธุรกิจผลิตภัณฑบ์รรจุภัณฑข์อง  



บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ส่วนท่ี 2.4.16 หนา้ 74 

 

บรษิัทฯ ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2.2.2 หวัขอ้ “เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบอตัโนมตั”ิ  

16.11.2 รายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีการวางแผนไวข้องบริษัทฯ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการบาํรุงรกัษาและเริ่ม

ดาํเนินการโครงการต่าง ๆ ท่ีไดร้บัอนมุตัิภายในแลว้ มีจาํนวนเท่ากบั 7,996 ลา้นบาทในปี 2562 (รวมรายจ่ายฝ่ายทนุจาํนวน 

5,422 ลา้นบาทท่ีไดเ้กิดขึน้แลว้ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562) และ 12,558 ลา้นบาทในปี 2563 ซึ่งรายจ่าย

ฝ่ายทนุตามแผนดงักล่าวส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั 3 โครงการดงันี ้

• ประเทศอินโดนีเซีย เมือง Surabaya - Fajar: บริษัทฯ ไดต้ัง้งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนไวส้าํหรบัโครงการขยาย

กาํลงัการผลิตกระดาษบรรจุภณัฑล์กูฟูก (containerboard) และกระดาษกล่องเคลือบขาว (duplex paper) ใน

โรงงานของ Fajar จาํนวน 1,868 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2562 และปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะ

ก่อใหเ้กิดกาํลงัการผลิตส่วนเพ่ิมในบรเิวณจงัหวดัชวาตะวนัออก 300,000 ตนัต่อปี โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ไดม้ีรายจ่ายฝ่ายทนุท่ีเกิดขึน้แลว้ 570 ลา้นบาท 

• ประเทศฟิลิปปินส ์Bacalan - UPPC: บริษัทฯ ไดต้ิดตัง้เคร่ืองจกัรกระดาษเคร่ืองท่ี 3 ซึ่งมีกาํลงัการผลิต 220,000 

ตนัต่อปีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกระดาษบรรจภุณัฑล์กูฟกูในประเทศฟิลิปปินส ์โดยบรษิทัฯ คาดว่าจะเริม่

ดาํเนินการไดใ้นไตรมาสสุดทา้ยของปี 2563 ท่ีโรงงานใน Bacalan ซึ่งบริษัทฯ ไดต้ัง้งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุน

สาํหรบัโครงการดงักล่าว 5,115 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2562 และ 2563 โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 ไดม้ีรายจ่าย

ฝ่ายทนุท่ีเกิดขึน้แลว้ 1,215 ลา้นบาท 

• ประเทศเวียดนาม Long An - BATICO: บริษัทฯ ไดต้ัง้ใจท่ีจะขยายกาํลงัการผลิต 84 ลา้นตารางเมตรต่อปีเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของบรรจุภณัฑแ์บบอ่อนตวั ซึ่งบรษิัทฯ ไดต้ัง้งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนสาํหรบัโครงการ

ดังกล่าว 592 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2562 และ 2563 โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ไดม้ีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกิดขึน้

แลว้ 132 ลา้นบาท 

บริษัทฯ กาํลังอยู่ในระหว่างการติดตัง้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากังหันท่ี SKIC ในประเทศไทยเพ่ือผลิตไฟฟ้าภายในโรงงานของ

บรษิัทฯ เอง 

16.12 ภาระหน้าทีต่ามสัญญาและภาระผูกพัน 

นอกเหนือจากภาระหนา้ท่ีตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาํระเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใตห้นีสิ้นของบรษิัทฯ (โปรด

พิจารณารายละเอียดในส่วนนี้ หัวข้อ 16.7.2 “หนีส้ิน” และ 16.17.3 “ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้”) ทั้งนี ้ บริษัทฯ มี

ภาระหน้าท่ีตามสัญญาอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับการชาํระเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใตส้ัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้และภาระผูกพันภายใตส้ัญญาซือ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้และติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณแ์ละการซือ้วัตถุดิบ ดัง

รายละเอียดดา้นล่าง 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการภาระผกูพนัหลกัของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับหนีสิ้นระยะยาว ภาระผกูพนัภายใต้

สญัญาเช่า (capital lease obligations) ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซือ้ รวมถึงการซือ้วตัถดุิบและการซือ้และติดตัง้เคร่ืองจกัร

และอปุกรณ ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ระยะเวลาถึงกาํหนดชาํระเงิน 

 รวม น้อยกว่า 1 ปี 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 (ลา้นบาท) 

หนีสิ้นระยะยาว (1) ...................................................................  7,227 1,054 4,310 854 1,009 

ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเช่า (capital lease obligations) .....  149 95 54 - - 

ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซือ้ (2) .............................................  5,461 2,389 2,945 56 71 

   การซือ้และติดตัง้เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์.............................  4,970 2,091 2,879 - - 

   การซือ้วตัถดิุบ ......................................................................  491 298 66 56 71 

รวม .........................................................................................  12,837 3,538 7,309 910 1,080 

_______________ 

หมายเหต ุ

(1) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนีสิ้นระยะยาวของบริษัทฯ ในส่วนนี ้หัวข้อ 16.7.2 “หนีส้ิน” และ 16.17.3 “ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบีย้”  

(2) ภาระผูกพนัภายใตส้ญัญาซือ้ รวมถึงภาระผูกพนัภายใตส้ญัญาเกี่ยวกับการซือ้และติดตัง้เครื่องจักรและอุปกรณส์าํหรบัการโครงการขยายกิจการ

ต่าง ๆ ตามรายละเอียดในหวัขอ้ 16.11 “รายจ่ายฝ่ายทนุ” 

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงจาํนวนลูกหนี ้Forward และเจ้าหนี ้Forward ภายใตส้ัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ีตามท่ีระบ ุโดยแบ่งตามเงินสกลุต่างประเทศ 

 มูลค่าตามสัญญา 

 ลูกหนี ้Forward เจ้าหนี ้Forward 

 สกุลต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท สกุลต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท 

 

สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

2562 

สาํหรับปี

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

2562 

สาํหรับปี

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

2562 

สาํหรับปี

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

2562 

สาํหรับปี

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

 (ลา้น) (ลา้นบาท) (ลา้น) (ลา้นบาท) 

ดอลลารส์หรฐั ..  67 25 2,072 822 19 24 596 769 

ยโูร .................  - - - - 2 8 78 293 

เยน .................  - - - - 663 23 190 7 

อ่ืน ๆ ...............  - - 2 5 - - 2 1 

รวม .................    2,074 827   866 1,070 

         

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ของบริษัทฯ ทั้งหมดครบกาํหนดภายใน

เดือนสิงหาคม 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ของบริษัทฯ ทัง้หมดครบ

กาํหนดภายในเดือนธันวาคม 2562 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดเ้ข้าทาํสัญญาเช่าสาํหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสรา้งทั้งใน

ประเทศไทยและในประเทศอ่ืนท่ีบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการประกอบกิจการ ซึ่งโดยส่วนมากจะเก่ียวขอ้งกับท่ีดินซึ่งมี

โรงงานของบรษิัทฯ ตัง้อยู่ โดยสญัญาเช่าเหล่านีม้ีอายสุญัญาตัง้แต ่1 ถึง 50 ปี  

16.13 หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้และการคํา้ประกัน 

บรษิัทฯ มีหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนงัสือคํา้ประกนักลุ่มบรษิัทใหแ้ก่หน่วยงานรฐับาล 

รฐัวิสาหกิจและเอกชน และบรษิัทฯ มีการทาํหนงัสือคํา้ประกนัเงินกูข้องบรษิทัรว่มแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศซึ่งวงเงนิคํา้

ประกันมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 340 ลา้นบาท และ 397 ลา้นบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ตามลาํดบั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการดาํเนินคดีและการฟ้องรอ้งท่ีเกิดขึน้จากการดาํเนินธุรกิจปกติ ซึ่งไม่กระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจและฐานะการเงินของบรษิัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.7 “ขอ้พพิาททางกฎหมาย” 

16.14 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการท่ีสาํคญัของส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

สาํหรับงวดเก้า

เดือนสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 
2559 2560 2561 2562 

  (ลา้นบาท)  
ทนุจดทะเบียน .......................................................................  1,563 1,563 1,563 1,563 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ ...........................................................  1,563 1,563 1,563 1,563 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ ...................................................................  1,935 1,935 1,935 1,935 

กาํไรสะสม .............................................................................      

   ทนุสาํรองตามกฎหมาย ........................................................  156 156 156 156 

   ทนุสาํรองทั่วไป ...................................................................  3 3 3 3 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร.....................................................................  38,502 42,129 40,145 42,659 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ ........................................  (1,757) (2,895) (3,361) (4,303) 

     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ..........................................  40,402 42,891 40,441 42,013 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ ...............................................  12,349 12,759 12,819 18,905 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ............................................................  52,751 55,650 53,260 60,918 

     

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ คือ 60,918 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนชาํระแลว้ 1,563 ลา้น

บาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,935 ลา้นบาท กาํไรสะสม 42,659 ลา้นบาท และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,303) ลา้น

บาทรวมทัง้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 18,905 ลา้นบาท  

ทัง้นี ้ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 บรษิัทฯ จดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งท่ีประชมุไดม้ีมติอนุมตัิการเพ่ิมทนุ

อีกเป็นเงินจาํนวน 2,937 ลา้นบาท จากเดิม 1,563 ลา้นบาท เป็นจาํนวนไม่เกิน 4,500 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผล
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ระหว่างกาลไม่เกิน 1,737 ลา้นบาท ทัง้นี ้เงินปันผลระหว่างกาลประกอบดว้ย (1) หุน้ปันผลเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,563 ลา้น

บาท ดว้ยการออกและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ 1,563,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ โดยมี

สดัส่วนการจดัสรรคือหุน้เดิม 1 หุน้ต่อหุน้ปันผล 1 หุน้ และ (2) เงินปันผลจาํนวน 0.11111111 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินไม่เกิน 174 

ลา้นบาท และบรษิัทฯ ไดจ้่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2562 จึงทาํใหท้นุจดทะเบียน

ชาํระแลว้ของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้จากเดิม 1,563 ลา้นบาท เป็น 3,126 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คือ 52,751 ลา้น

บาท 55,650 ลา้นบาท 53,260 ลา้นบาท และ 60,918 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมขึน้ ส่วนของผู้

ถือหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลงเมื่อเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีกาํไร

สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง โดยหลกัเป็นผลมาจากการท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึน้ในปี 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดใน

ส่วนนีห้วัขอ้ 16.20 “เงินปันผล” ทัง้นี ้ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมขึน้และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมขึน้

จากการควบรวมกิจการ Fajar ในสดัส่วนรอ้ยละ 55.2 ซึ่งส่วนหน่ึงหกักลบดว้ยการเพ่ิมขึน้ขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้

ถือหุน้ 

ทั้งนี ้ตารางขา้งตน้ไม่รวมรายการ หรือการดาํเนินการต่าง ๆ  ดังต่อไปนีซ้ึ่งเกิดขึน้ภายหลังจากวนัท่ี 30 กันยายน 

2562  

• จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั (Stock dividend) จาํนวน 1,563 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,563 

ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น

สามญัปันผล ทัง้นี ้โดยมกีารจ่ายในเดือนธันวาคม 2562 

• จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (Cash dividend) จาํนวนรวม 174 ลา้นบาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุน้หุน้ละ 0.11111111 

บาท โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนธันวาคม 2562 และ 

• มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,563 ลา้นบาทเป็นไม่เกิน 4,500 ลา้นบาทในเดือนธันวาคม 2562 

16.15 รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ   

นอกจากหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ ไม่มีรายการ ภาระผูกพันท่ีอยู่นอกงบแสดงฐานะ

การเงินอ่ืนใดอีกหรือความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอ่ืนใดซึ่งมิได้อยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีคาดหมายได้ว่าอาจจะมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

16.16 รายการระหว่างกัน 

บรษิัทฯ เป็นคู่สญัญาในสญัญาหลายฉบบักบั “บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง” (ซึ่งหมายถึงบคุคลท่ีบรษิัทฯ อาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน)์ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดภายใตก้ฎระเบียบและกฎหมายของประเทศไทย และบรษิัทฯ ยงัไดท้าํธุรกรรมกบับคุคลท่ี

เก่ียวขอ้งเหล่านี ้บริษัทฯ เชื่อว่าโดยทั่วไปบริษัทฯ เขา้ทาํสญัญาและธุรกรรมดงักล่าวกับบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยกาํหนดราคาและ

เงื่อนไขเสมือนทาํธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)  หรือโดยมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ เชื่อว่าอย่างนอ้ย
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เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ อาจใช้เมื่อเข้าทาํธุรกรรมกับบุคคลท่ีมิไดเ้ป็นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ  โปรดพิจารณารายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2561 ขอ้ 5 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ขอ้ 4 ซึ่งปรากฏอยู่ใน

เอกสารแนบ 5 และในส่วนท่ี 2.3.14 “รายการระหว่างกนั” 

16.17 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของตลาดทัง้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

บริษัทฯ มีความเส่ียงในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ในตลาดและอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญา อน่ึง 

บริษัทฯ ไม่มีและมิไดอ้อกตราสารทางการเงินอนุพันธ์ใด ๆ เพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ ทั้งนี ้การบริหารความเส่ียงมี

ความสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีระบบควบคุมเพ่ือสรา้งสมดุลในระดับท่ียอมรบัไดร้ะหว่างตน้ทุน

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้และตน้ทุนในการบริหารจัดการความเส่ียง และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ไดต้ิดตามตรวจสอบกระบวนการ

บรหิารจดัการความเส่ียงของบรษิัทฯ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดสมดลุในระดบัท่ีเหมาะสมระหว่างความเส่ียงและการควบคมุความ

เส่ียง 

16.17.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องคือความเส่ียงในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถชาํระหนีไ้ดเ้มื่อหนีถ้ึงกาํหนด บริษัทฯ ประเมิน

และติดตามตรวจสอบกระแสเงินสดทั้งขารับและขาจ่าย ตลอดจนความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคล่องเพ่ือใหเ้งินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดนัน้อยู่ในระดบัท่ีฝ่ายจดัการเห็นว่าเพียงพอเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน ชาํระหนีข้องบริษัทฯ เมื่อถึงกาํหนดชาํระ 

และเพ่ือลดความผนัผวนในกระแสเงินสด 

16.17.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

ความเส่ียงดา้นสินเชื่อคือโอกาสท่ีบริษัทฯ จะเกิดความสญูเสียทางการเงินอนัเป็นผลมาจากการท่ีลกูคา้หรือคู่สญัญา

ของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในสัญญาท่ีมีต่อบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เกิดมาจากลูกหนีก้ารคา้ในรายการขาย

สินคา้ 

ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเส่ียงนี ้โดยการพิจารณาการใหสิ้นเชื่อกับลกูคา้ มีการกาํหนดวงเงิน

สินเชื่อ วงเงินคํา้ประกนัจากธนาคาร และ/หรือวงเงินคํา้ประกนัจากบคุคลอ่ืน กาํหนดระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อ มีระบบงานในการ

ควบคุมการใชสิ้นเชื่อ และมีการติดตามลูกหนีท่ี้มีการคา้งชาํระ ทั้งนี ้ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ไม่มีการกระจุกตัวของความ

เส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีนยัสาํคญั อน่ึง ความเส่ียงดา้นเครดิตสงูสดุจะปรากฏในงบดุลตามมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงิน

แต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากฐานลกูคา้ของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคู่สญัญาจาํนวนมาก ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงไม่

คาดว่าจะเกิดความเสียหายอย่างมีนยัสาํคญัจากการติดตามการชาํระหนีสิ้นจากลกูคา้ของบรษิัทฯ 

16.17.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้คือความเส่ียงท่ีในอนาคตเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ในตลาดและส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ โดยความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ต่อกระแสเงินสดคือความเส่ียงท่ี

ในอนาคต กระแสเงินสดของตราสารทางการเงินจะมีความผนัผวนตามความเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ทัง้นี ้เงิน

กูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวบางรายการของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบีย้แบบแปรผัน โดยบริษัทฯ ตัง้ใจท่ีจะติดตามความผันผวน
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อตัราดอกเบีย้ในตลาดและบริหารจดัการหนีสิ้นของบรษิัทฯ ดว้ยการกูย้ืมเงินโดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี และอตัราดอกเบีย้ลอยตวั

โดยจะพิจารณาจากสภาวะตลาด 

อัตราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate) สาํหรับหนีสิ้นทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และรอบระยะเวลาท่ีหนีสิ้นเหล่านัน้ครบกาํหนดหรือมีการปรบัราคาใหม่มีดงัต่อไปนี ้

 อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวมท้ังสิน้ 

 (รอ้ยละต่อปี) (ลา้นบาท) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561      

หมุนเวียน      

เงินเบิกเงินเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน .............................................................  

 

MMR, MOR ลบ 1.75, ตน้ทนุ

ทางการเงินบวก (0.5-0.75), 

1.58-5.7 

 

4,312 

 

- 

 

- 

 

4,312 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ............  3.75 23,416 - - 23,416 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ...................  MLR ลบ (0.50-2.35), ตน้ทนุ

ทางการเงินบวก 0.75, 

VNIBOR บวก 0.50, 3.65 

152 - - 152 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน ..............................  1.04 – 3.78, 6.10, 21.60 14 - - 14 

ไม่หมุนเวียน      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ...................  MLR ลบ (0.50-2.35), ตน้ทนุ

ทางการเงิน บวก (0.65-1.75) 

VNIBOR บวก 0.50, 3.65 

- 528 59 587 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงิน ........................  1.04 – 3.78, 6.10, 21.60 - 15 - 15 

รวมท้ังสิน้ ........................................................   
27,894 543 59 28,496 

      

 อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวมท้ังสิน้ 

 (รอ้ยละต่อปี) (ลา้นบาท) 

วันท่ี 30 กันยายน 2562      

หมุนเวียน      

เงินเบิกเงินเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน ..................................................  

 

MMR, MLR ลบ 0.5, ตน้ทนุทาง

การเงินบวก (0.5-5), LIBOR บวก 

3, 1.61-9.75 

 

6,553 

 

- 

 

- 

 

6,553 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ............  3.75 46,290 - - 46,290 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ...................  MLR ลบ 2.35, ตน้ทนุทางการเงิน

บวก (0.75 - 1.75), VNIBOR บวก 

0.50, LIBOR บวก (1.2 - 3.75), 

3.27 - 6.97 

1,054 - - 1,054 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน ..............................  0.58 - 15 95 - - 95 
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 อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวมท้ังสิน้ 

 (รอ้ยละต่อปี) (ลา้นบาท) 

ไม่หมุนเวียน      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ...................  MLR ลบ 2.35, ตน้ทนุทางการเงิน 

บวก (0.75-1.75) VNIBOR บวก 

0.50, LIBOR บวก (1.2 - 3.75),  

3.27 - 6.97 

- 5,164 1,009 6,173 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงิน ........................  0.58 – 15 - 54 - 54 

รวมท้ังสิน้ ........................................................   
53,992 5,218 1,009 60,219 

      

16.17.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสาํหรบัสกลุเงินบาทซึ่ง

เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการรายงานทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินดอลลารส์หรฐั 

เงินยูโร และเงินเยน ซึ่งทาํใหม้ีความเส่ียงท่ีมลูค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดในอนาคตในส่วนท่ีเก่ียวกบัการซือ้และการขายท่ีอยู่

ในสกุลเงินตราต่างประเทศนัน้จะมีความผนัผวน ทัง้นี ้สินทรพัย ์หนีสิ้น และรายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบรษิัท

ย่อยของบริษัทฯ บางบริษัทนั้นอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ

ฟิลิปปินส ์และประเทศมาเลเซีย) ดงันัน้ ความผนัผวนอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ทางการเงินของบรษิัทฯ 

ความเส่ียงส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนัน้มีความเก่ียวขอ้งกบัการซือ้

วตัถุดิบจากผูจ้ดัหาในต่างประเทศ โดยเป็นการทาํรายการท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น เงินดอลลารส์หรฐั เงินยูโร และเงิน

เยน ในกรณีท่ีบรษิทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการเพ่ือใหก้ระแสเงินสดขาจ่ายสอดคลอ้งกับกระแสเงินสดขารบัในสกุลเงินต่างประเทศ

ได ้บรษิัทฯ จะเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียงของบรษิัทฯ ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศมีความผนัผวน ผลกาํไรและขาดทนุจากการทาํธุรกรรมป้องกันหรือลดความเส่ียงไดนี้จ้ะรบัรูเ้ป็นผลกาํไรหรือขาดทุน

ในรอบระยะเวลาเดียวกันกับท่ีมีกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการท่ีมีการทาํธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โปรด

พิจารณารายละเอียดเก่ียวกับลกูหนา้สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้และเจา้หนีส้ญัญาซือ้ขายล่วงหนา้สาํหรบัสัญญาซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ิมเติมในส่วนนี ้หวัขอ้ 16.12 “ภาระหนา้ทีต่ามสญัญาและภาระผูกพนั” 

16.18 ภาวะเงนิเฟ้อ 

จากขอ้มลูของ IMF อตัราเงินเฟ้อประจาํปีโดยรวมของประเทศไทยตามท่ีวดัจากดชันีราคาผูบ้ริโภคเฉล่ีย (ใชปี้ 2554 

เป็นปีฐาน) คือรอ้ยละ 0.2 รอ้ยละ 0.7 รอ้ยละ 1.1 ในปี 2559 2560 และ 2561 ตามลาํดับ ทั้งนี ้ในระยะหลังอตัราเงินเฟ้อของ

ประเทศไทยไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ

บรษิัทฯ 
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16.19 การประกาศใช้มาตรฐานทางบัญชีฉบับปัจจุบัน 

บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ (“TFRS 

15”) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตาม TFRS 15 นี้ไม่มีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีจะมีผลใชบ้งัคบักบัรอบปีบญัชีท่ีเริ่มตัง้แต่หรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 ขอ้ 17 อน่ึง บรษิัทฯ กาํลงัประเมินผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบั

ปรบัปรุงเหล่านีม้าใชก้บังบการเงินรวมของบรษิัทฯ ในอนาคต 

16.20 เงนิปันผล 

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสาํหรบัหุน้สามัญเป็นเงิน 5.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลรวมจ่าย

ทั้งสิน้ 782 ลา้นบาท ในแต่ละปี ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสาํหรบัหุน้สามญัเป็นเงิน 50.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปัน

ผลรวมจ่ายทัง้สิน้ 7,815 ลา้นบาท สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสาํหรบัหุน้สามญั

เป็นเงิน 10.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลรวมจ่ายทัง้สิน้ 1,563 ลา้นบาท 

นอกจากนี ้ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังต่อไปนีโ้ดยสอดคลอ้งกับการเพ่ิมเงินทุนชาํระแลว้ของ

บรษิัทฯ จากเดิม 1,563 ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 3,126 ลา้นบาทในรอบระยะเวลาเดียวกนั 

• หุน้ปันผลรวมเป็นเงินจาํนวน 1,563 ลา้นบาท ในรูปของหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 1,563 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรร บริษัทฯ จดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าวใหแ้กผู่ถื้อ

หุน้ในเดือนธันวาคม 2562 และ 

• เงินปันผลจาํนวนทั้งสิน้ 174 ลา้นบาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0.11111111 บาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนธันวาคม 2562 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ในอดีตมิไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึงการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจดัการโครงสรา้งทางการเงินของบริษัทฯ ในเชิงรุก และบริษัทฯ มีความมุ่งหมายท่ีจะ

สรา้งและรกัษาอตัราส่วนการกูย้ืมท่ีเหมาะสม หากบริษัทฯ มีเงินสดส่วนเกินและมีเงินทุนเพ่ือการดาํเนินงานเพียงพอ และหาก

บริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะการเงินท่ีดี บริษัทฯ อาจปรบัแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหารจัดการทางการเงินของ

บริษัทฯ และประเมินโอกาสในการใชเ้คร่ืองมือการเงินอ่ืน ๆ  รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มากขึน้เพ่ือบริหารจดัการ

โครงสรา้งทางการเงินของบรษิัทฯ และเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้บรษิัทฯ จะประเมินและบรหิารจดัการความ

เส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยจะรกัษาโครงสรา้งทางการเงินของบรษิัทฯ ไวใ้หอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

16.21 การนําเสนอข้อมูลทางการเงนินอกเหนือจากทีก่าํหนดตามหลักการบัญชีทั่วไป  

บรษิัทฯ ใช ้EBITDA, Adjusted EBITDA และ Normalized Adjusted EBITDA เพ่ือแสดงขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการ

ดาํเนินงานของบรษิัทฯ 
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EBITDA สาํหรบัปีหรือสาํหรบังวดใด ๆ คือกาํไรสทุธิของปีหรืองวดบวกหรือลบดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 

Adjusted EBITDA สาํหรบัปีหรือสาํหรบังวดใด ๆ คือ EBITDA บวกหรือลบดว้ย รายไดเ้งินปันผลจากบริษัทร่วม เงิน

ชดเชยแรงงานจากการเลิกจา้ง ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายการปรบัปรุงอ่ืน ๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช ้

Adjusted EBITDA ในการจดัทาํรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ  

Adjusted EBITDA Margin สาํหรบัปีหรือสาํหรบังวดใด ๆ คือ Adjusted EBITDA หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย 

Normalized Adjusted EBITDA หมายถึง Adjusted EBITDA บวกหรือลบดว้ยรายการท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจาํ เช่น การ

เขา้ซือ้กิจการและค่าใชจ้่ายในการรวมกิจการ กาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่

หมนุเวียน ผลขาดทนุจากค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการเกษียณก่อนกาํหนด และค่าชดเชย

จากการเลิกสญัญา 

ทั้ง EBITDA, Adjusted EBITDA, Adjusted EBITDA Margin และ Normalized Adjusted EBITDA เป็นการนําเสนอ

ขอ้มลูทางการเงินท่ีมิไดเ้ป็นไปตาม TFRS  

บริษัทฯ เชื่อว่าการนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินดงักล่าวนีม้ีประโยชนส์าํหรบัผูล้งทุนบางกลุ่มท่ีตอ้งการพิจารณากระแส

เงินสดจากการดาํเนินงานและความสามารถในการชาํระหนีใ้นอดีตของบรษิัทฯ และกระแสเงินสดเพ่ือใชเ้ป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ โดย

บรษิัทฯ เชื่อว่าผูล้งทนุมกัใชห้ลกัการวดัผลนีเ้พ่ือประเมินผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกบับรษิัทฯ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงการกระทบยอดจากกาํไรสุทธิสาํหรบัระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งต่อ EBITDA, Adjusted EBITDA และ 

Normalized Adjusted EBITDA สาํหรบัระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2561 2562 

กาํไรสาํหรบัปี/งวด .................................................................  3,851 5,374 6,826 5,218 4,571 

ปรบัปรุงสาํหรบั:      

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ..........................................  5,302 5,190 5,382 4,014 4,318 

   ตน้ทนุทางการเงิน ...............................................................  912 882 1,039 782 1,172 

   ภาษีเงินได ้.........................................................................  483 604 1,268 951 726 

EBITDA ...............................................................................  10,548 12,050 14,515 10,965 10,787 

ปรบัปรุงสาํหรบั:      

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษัทรว่ม ............................................  11 19 16 16 12 

   เงินชดเชยแรงงานจากการเลิกจา้ง (1) ....................................  - - - - 527 

   ส่วนแบ่งขาดทนุ (กาํไร) จากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม ................  (5) (4) 15 3 (28) 

   รายการปรบัปรุงอ่ืน ๆ  .........................................................  - 17 20 - - 

รวมรายการปรับปรุงสาํหรับ Adjusted EBITDA...................  6 32 51 19 511 

Adjusted EBITDA ................................................................  10,554 12,082 14,566 10,984 11,298 



บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2561 2562 

ปรบัปรุงสาํหรบั:      

   ค่าใชจ่้ายในการเขา้ซือ้กิจการและการรวมกจิการ (2) ...............  - 6 9 9 43 

   กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากว่ามลูค่ายติุธรรม (Bargain 

Purchase) (3) ........................................................................  - (65) - - - 

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการขายสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน (4) ..............  (43) (880) 17 11 (272) 

   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีดิน เครื่องจกัรและอปุกรณ ์และเงิน

ลงทนุ (5) ...............................................................................  183 15 24 26 26 

   ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการเกษียณก่อนกาํหนด และค่าชดเชยจากการ

เลิกสญัญา (6) ........................................................................  75 - 63 63 - 

รวมการปรับปรุงรายการสาํหรับ Normalized Adjusted EBITDA ..  215 (924) 113 109 (203) 

Normalized Adjusted EBITDA .............................................  10,769 11,158 14,679 11,093 11,095 

หมายเหต ุ

(1) แสดงการปรบัปรุงรายการสาํหรบัการเปล่ียนแปลงของมูลค่าท่ีคาดการณข์องการชาํระเงินชดเชยตามกฎหมายอันเป็นผลมาจากการแกไ้ขพระราชบัญญัติ

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีไดร้บัอนมุติัในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งท่ีมีสิทธิภายหลงัจากสิน้สุดการจา้งงานลกูจ้าง

โดยคาํนวณจากอตัราเงินเดือน 400 วนัสดุทา้ยท่ีลกูจา้งดงักล่าวทาํงาน จากเดิมท่ีคาํนวณจาก 300 วนัสดุทา้ย โดยรายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมิใชเ้งินสด 

(2) แสดงค่าใชจ่้ายในการเขา้ซือ้กิจการและการรวมกิจการท่ีจ่ายใหแ้ก่ท่ีปรกึษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก บริษัทฯ เช่ือว่าการตดัค่าใชจ่้ายในการเขา้ซือ้กิจการและการ

รวมกิจการออกนัน้มีประโยชนต่์อผูล้งทนุ เน่ืองจากการปรบัปรุงรายการดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบัรายการเกี่ยวกับเหตุการณท่ี์เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวซึ่งมิไดแ้สดงถึง

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  

(3) แสดงผลกาํไรจากการต่อรองราคาซือ้จากการควบรวมกิจการ INDOCORR ในปี 2560 บริษัทฯ เช่ือว่าการตดัผลกาํไรจากการต่อรองราคาซือ้จากการควบรวม

กิจการออก นัน้มีประโยชนต่์อผูล้งทนุ เน่ืองจากรายการดงักล่าวมิไดแ้สดงถึงธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

(4) แสดงรายการ (1) กาํไรจากการขายท่ีดินของ TUP ในปี 2560 เน่ืองจากบริษัทย่อยดงักล่าวหยดุประกอบกิจการในปี 2559 และ (2) กาํไรจากการขายสิทธิในการ

ใชท่ี้ดินของ TCGS ในงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 เน่ืองจากบริษัทย่อยดงักล่าวหยุดประกอบกิจการในปี 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการตัด

รายการกาํไร (ขาดทนุ) จากการขายสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนออกนัน้มีประโยชนต่์อผูล้งทุน เน่ืองจากรายการดงักล่าวมิไดแ้สดงถึงธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

(5) แสดงรายการ ขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีดิน เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการตดัรายการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายออกนัน้มีประโยชนต่์อผู้

ลงทนุ เน่ืองจากรายการดงักล่าวมิไดแ้สดงถึงธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

(6) แสดงค่าใชจ่้ายสาํหรบัการเกษียณก่อนกาํหนด และค่าชดเชยจากการเลิกสญัญา จากการหยุดดาํเนินงานของบริษัทย่อยท่ีไม่สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของ

บริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการตดัรายการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายออกนัน้มีประโยชนต่์อผูล้งทุน เน่ืองจากการปรบัปรุงรายการดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกับ

รายการเกี่ยวกบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวซึ่งมิไดแ้สดงถึงธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดจากกําไรสุทธิสําหรับระยะเวลาท่ีเก่ียวข้องต่อ EBITDA และ Adjusted 

EBITDA จากสายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร สาํหรบัระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2561 2562 

กาํไรสาํหรบังวดจากสายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร ............  3,842 3,939 6,324 4,861 4,911 

ปรบัปรุงสาํหรบั:      

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ..........................................  3,804  3,763  3,812  2,855  3,105  

   ตน้ทนุทางการเงิน ...............................................................  666  671  757  567  912  

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้...........................................................  517 584 1,211 924 866 

EBITDA จากสายธุรกจิบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร ...............  8,829  8,957  12,104  9,207  9,794  



บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2561 2562 

ปรบัปรุงสาํหรบั:      

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษัทรว่ม ............................................  -  - - - - 

   เงินชดเชยแรงงานจากการเลิกจา้ง ........................................  -  - - - 328  

   ส่วนแบ่งขาดทนุ (กาํไร) จากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม ................  13  8  - - - 

   รายการปรบัปรุงอ่ืน ๆ  .........................................................  4  20  25  - - 

รวมรายการปรับปรุงสาํหรับ Adjusted EBITDA...................  17  28  25  - 328  

Adjusted EBITDA จากสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจร ..  8,846  8,985  12,129 9,207  10,122 

      

ตารางต่อไปนีแ้สดงการกระทบยอดจากกาํไรสุทธิสาํหรบัระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งต่อ EBITDA และ Adjusted EBITDA 

จากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ สาํหรบัระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2561 2562 

กาํไรสาํหรบังวดจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ........................  (14) 1,373 514 343 (194) 

ปรบัปรุงสาํหรบั:      

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ..........................................  1,470  1,397  1,537  1,135  1,190  

   ตน้ทนุทางการเงิน ...............................................................  115  66  87  67  60  

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้...........................................................  (35) 18 70 36 (89) 

EBITDA จากสายธุรกจิเยื่อและกระดาษ .............................  1,536  2,854  2,208  1,581  967  

ปรบัปรุงสาํหรบั:      

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษัทรว่ม ............................................  -  5  5  5  2  

   เงินชดเชยแรงงานจากการเลิกจา้ง ........................................  - - - - 149  

   ส่วนแบ่งขาดทนุ (กาํไร) จากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม ................  8  13  32  16  (15) 

   รายการปรบัปรุงอ่ืน ๆ  .........................................................  (4) (4) (5) - - 

รวมรายการปรับปรุงสาํหรับ Adjusted EBITDA...................  4  14  32  21  136  

Adjusted EBITDA จากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ..............  1,540  2,868  2,240  1,602  1,103  

      

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของ Adjusted EBITDA โดยแยกตามสายงานธุรกิจสาํหรบัระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 
2559 (ร้อยละ)(1) 2560 (ร้อยละ)(1) 2561 (ร้อยละ)(1) 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 

 
 (ลา้นบาท ยกเวน้ส่วนทีแ่สดงเป็นรอ้ยละ) 

   สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์

แบบครบวงจร  .............  
8,846 83.8 8,985 74.4 12,129 83.2 9,207 83.8 10,122 89.6 

   สายธรุกิจเยือ่และ

กระดาษ .......................  
1,540 14.6 2,868 23.7 2,240 15.4 1,602 14.6 1,103 9.8 

   สายธรุกิจอ่ืน(2) .............  953 9.0 1,005 8.3 8,183 56.2 8,153 74.2 1,616 14.3 

   การตดัรายการระหวา่ง

สายธรุกิจ  ....................  
(785) (7.4) (776) (6.4) (7,986) (54.8) (7,978) (72.6) (1,543) (13.7) 

Adjusted EBITDA ...  10,554 100.0 12,082 100.0 14,566 100.0 10,984 100.0 11,298 100.0 



บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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หมายเหต ุ

(1) คาํนวณเป็นรอ้ยละของ Adjusted EBITDA  

(2) เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ซึ่งลงทุนในสายธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจรและสาย

ธุรกิจเยื่อและกระดาษ บริษัทฯ จึงมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายซึ่งเกิดจากการลงทนุในบริษัทย่อยและการใหบ้ริการดา้น shared service แก่บริษัทย่อย 

ผูล้งทนุไม่ควรพิจารณาคาํจาํกดัความของ EBITDA, Adjusted EBITDA, Adjusted EBITDA Margin และ 

Normalized Adjusted EBITDA แยกต่างหากโดยไม่พิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน หรือตีความว่าขอ้มลู EBITDA, Adjusted 

EBITDA, Adjusted EBITDA Margin และ Normalized Adjusted EBITDA ดงักล่าวเป็นขอ้มลูอีกประเภทหน่ึงท่ีใชเ้พ่ือแสดง

กาํไรของปี หรือเป็นเคร่ืองบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน อีกทัง้ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นหลกัการมาตรฐานตาม TFRS ทัง้นี ้ขอ้มลู 

EBITDA, Adjusted EBITDA, Adjusted EBITDA Margin และ Normalized Adjusted EBITDA ของบรษิัทฯ อาจไม่สามารถ

เปรียบเทียบไดก้บัหลกัการอ่ืน ๆ ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเดียวกนัและเป็นหลกัการท่ีบรษิัทอ่ืน รวมทัง้บรษิัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม

เดียวกบับรษิัทฯ ใช ้

16.22 ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนทีไ่ม่ได้ตรวจสอบ 

งบกาํไรขาดทนุรวมเสมือนทีไ่ม่ไดต้รวจสอบไดจ้ดัทาํขึน้โดยอา้งองิจากหมายเหตุทีร่ะบุอยู่ในขอ้มูลทางการเงนิรวม

เสมือนที่ไม่ไดต้รวจสอบสาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสาํหรับงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

(“ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน”) เพือ่อธิบายผลกระทบจากการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar ในงบกาํไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เสมือนว่าธุรกรรมการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar นีเ้กิดขึน้ในวนัที ่1 มกราคม 2561 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนนีไ้ดม้าจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว้ของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 และงบการเงินรวมระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 

2562 ซึ่งปรบัปรุงดว้ย (1) การเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar (2) การปรบัปรุงนโยบายการบญัชีบางประการของ Fajar (ซึ่งงบการเงิน

ของ Fajar ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศอินโดนเีซีย (“IFAS”)) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของ

บริษัทฯ และ (3) รายการปรบัปรุงอืน่ ๆ เพือ่บนัทกึบญัชีค่าเสือ่มราคา ตน้ทนุทางการเงนิ ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 

และการตดัรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทฯ และ Fajar และผลประกอบการทางการเงินของ Fajar เท่าทีไ่ดร้วมไวอ้ยู่แลว้

ในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่หรือสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวม

เสมือนขอ้ 4 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนนีม้ีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นขอ้มูลแก่ผูล้งทุนเท่านัน้ ไม่ควรถือว่าเป็นผลการดาํเนินงาน

จริงที่จะเกิดขึ้นหากการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar แลว้เสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2561 และไม่ไดม้ีจุดประสงค์เพื่อแสดงผลการ

ดาํเนินงานรวมในอนาคตของบริษัทฯ รายการปรบัปรุงเสมือนทีไ่ม่ไดต้รวจสอบทีแ่สดงในส่วนนีอ้า้งอิงจากขอ้มูลทีม่ีอยู่และ

ขอ้สมมตฐิานบางประการทีฝ่่ายจดัการของบริษัทฯ เชือ่ว่าสมเหตสุมผลและทาํใหเ้กิดเหตกุารณ์ทีเ่ป็นผลโดยตรงมาจากการ

เขา้ซือ้หุน้ใน Fajar และธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งและมีขอ้เท็จจริงสนบัสนนุ อย่างไรก็ตาม ผลการดาํเนินงานจริงของบริษัทฯ และ

ผลการดาํเนนิงานในอนาคตใด ๆ อาจแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัจากผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงไวใ้นขอ้มูลทางการเงินเสมือน

จากเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพยีงความแตกต่างในขอ้สมมติฐานทีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงนิรวม

เสมือน  
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ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมือนนีค้วรอ่านประกอบกบัขอ้มูลอืน่ ๆ ในส่วนนีแ้ละในส่วนที ่2.4.15 “ขอ้มูลทางการเงนิที่

สาํคญั” และงบการเงินรวมทีต่รวจสอบแลว้ของบริษัทฯ และงบการเงินรวมทีต่รวจสอบแลว้ของ Fajar ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วน

อืน่ของเอกสารฉบบันี ้

เพือ่วตัถุประสงค์ของส่วนนีแ้ละเวน้แต่ระบุไวเ้ป็นประการอืน่ การอา้งถึง “2561” เป็นการอา้งถึงปีสิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 

16.22.1 เกณฑก์ารจัดทาํข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 

 ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนนีป้ระกอบดว้ย 

 งบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (“งบ

การเงนิรวมทีต่รวจสอบแล้วปี 2561”) 

 งบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ของ Fajar สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลท่ีสอบทานแลว้ของบริษัทฯ สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2562 (“งบการเงนิรวมทีส่อบทานแล้วสาํหรับงวดเก้าเดือนปี 2562”) และ 

 ขอ้มลูทางการเงินรวมของ Fajar สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ประกอบกับสรุปความเห็นการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar ไดถู้กบนัทึกบญัชีในขอ้มลูทางการเงิน

รวมเสมือนโดยใชว้ิธีซือ้ (Acquisition Method) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (“TFRS”) ฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวม

ธุรกิจ ซึ่งกลุ่มบรษิัทเป็นผูซ้ือ้สาํหรบัการซือ้ธุรกิจดงักล่าว สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีไดม้าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ซึ่งในการ

ประเมินมลูค่ายตุิธรรม กลุ่มบรษิัทถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายตุธิรรม  

 ขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนไดม้ีการตัง้ขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัต่อไปนี ้

 การเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar แลว้เสรจ็ในวนัท่ี 1 มกราคม 2561 

 บริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วสญัญาใชเ้งินมลูค่า 20,888 ลา้นบาทใหแ้ก่ SCC เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2561 

โดยมีดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 3.75 ต่อปี (“ตั๋วสัญญาใช้เงนิ”) สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 และสาํหรบัปี 2561 

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบัจาํนวนรวมของคา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดใ้นงวดปัจจบุนัของบรษิัทฯ และ 

Fajar ซึ่งมีผลนับจากวนัท่ีการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar แลว้เสร็จตามท่ีตัง้สมมติฐานไว ้(คือ วันท่ี 1 

มกราคม 2561) และ 



บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ส่วนท่ี 2.4.16 หนา้ 87 

 

 ผลการดาํเนินงานของ Fajar ซึ่งไดร้ายงานเป็นสกุลเงินรูเปียอินโดนีเซีย ไดถู้กแปลงค่าโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียนซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 อา้งอิงจากอัตราถัวเฉล่ียระหว่าง

อตัราซือ้และอตัราขายรายเดือนถวัเฉล่ียระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกนัยายน 

2562 โดยอัตราซือ้และอัตราขายรายเดือนถัวเฉล่ียดงักล่าวประกาศโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (“ธปท.”)  ท่ี 1,000 รูเปียอินโดนีเซียเท่ากบั 2.2217167 บาท และ 

(2) สาํหรบัปี 2561 อา้งอิงจากอัตราถัวเฉล่ียระหว่างอัตราซือ้และอัตราขายรายเดือนถัว

เฉล่ียระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยอตัราซือ้และอตัราขาย

รายเดือนถวัเฉล่ียดงักล่าวประกาศโดย ธปท. ท่ี 1,000 รูเปียอินโดนีเซียเท่ากบั 2.28525 

บาท  

 รายการปรบัปรุงเสมือน 

ขอ้มลูทางการเงินรวมของ Fajar สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบ

แลว้ของ Fajar และบริษัทย่อยของ Fajar สาํหรบัปี 2561 ไดจ้ดัทาํขึน้ตาม IFAS ในขณะท่ีงบการเงินรวมระหว่างกาลท่ีสอบ

ทานแลว้สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562  และงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561ของบรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํขึน้ตาม TFRS ทาํใหต้อ้งมีการปรบัปรุงต่าง ๆ ต่อผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดเกา้เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และสาํหรบัปี 2561 ของ Fajar ในปี 2561 ดงันี ้

 มลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์ 

ภายใต ้TFRS บริษัทฯ ไม่ไดถู้กกาํหนดให้ตอ้งรับรูมู้ลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ในแต่ละรอบระยะเวลา

รายงาน อย่างไรกต็ามภายใต ้IFAS นัน้ Fajar บนัทึกมลูค่าตราสารอนพุนัธด์ว้ยมลูค่ายุติธรรม ในทุกรอบระยะเวลารายงาน 

โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงของมลูค่ายุติธรรมเป็นกาํไรหรือขาดทุน ทัง้นีเ้พ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานของ Fajar สอดคลอ้งกับ

นโยบายการบญัชีของบรษิัทฯ กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิจากตราสารอนพุนัธจ์าํนวน 15.7 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซียและขาดทนุท่ี

ยังไม่เกิดขึน้จริงจาํนวน 16.4 พันลา้นรูเปียอินโดนีเซียไดถู้กตดัออกจากงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามลาํดบั 

  การจดัประเภทกาํไร (ขาดทนุ) ท่ีเกิดขึน้จรงิจากตราสารอนพุนัธ ์ 

บริษัทฯ ไดแ้สดงกาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึน้จริงจากตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรจากอัตรา

แลกเปล่ียนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม Fajar ไดแ้สดงกาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึน้จริงจากตราสารอนุพนัธข์อง

ตนเป็นองคป์ระกอบของกาํไรหรือขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ ์ทั้งนีเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกับการแสดงรายการทางการเงินของ

บรษิัทฯ จึงไดจ้ดัประเภทกาํไร (ขาดทนุ) ท่ีเกิดขึน้จรงิจากตราสารอนพุนัธข์อง Fajar ไปแสดงเป็นรายการกาํไร (ขาดทนุ) จาก

อตัราแลกเปล่ียน 
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นอกจากนีใ้นขอ้มูลทางการเงินเสมือน บริษัทฯ ไดก้ลับรายการตน้ทุนการทาํรายการท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจาํซึ่ง

เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar อนัเป็นผลโดยตรงมาจากธุรกรรมซึ่งเคยรวมอยู่ในงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ปี 2561 

งบการเงินรวมระหว่างกาลท่ีสอบทานแลว้สาํหรบังวดเกา้เดือนปี 2562 ทัง้นี ้รายการปรบัปรุงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซือ้

หุน้ใน Fajar ไดอ้ธิบายไวใ้นส่วนอ่ืนในส่วนนี ้

16.22.2  รายการปรับปรุงทีอ่าจมีเพิ่มเติม 

ณ วันท่ีของขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนนั้น รายงานการประเมินราคาของสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นสุทธิของ Fajar 

(“รายงานการประเมินราคาของ Fajar”) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมลูค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณข์อง Fajar ยงัไม่

แลว้เสรจ็ ดงันัน้ สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นสทุธิของ Fajar จึงถกูบนัทึกไวด้ว้ยมลูค่าประมาณการ และผลของการประเมินราคาอาจ

ถูกปรบัเปล่ียนเมื่อรายงานการประเมินราคาของ Fajar แลว้เสร็จ โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินรวม

เสมือนขอ้ 2.2 และ 4.1 นอกจากนี ้หากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายมีการเพ่ิมขึน้หรือลดลง รายการปรบัปรุงเพ่ิมเติม

ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อกาํไรสทุธิเสมือนสาํหรบัระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษิัทฯ คาดว่ารายงานการประเมินราคาของ 

Fajar จะแลว้เสรจ็ในเดือนธันวาคม 2562 

16.22.3 ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนสาํหรับงวดเก้าเดือนปี 2562 เปรียบเทยีบกับงบการเงนิรวมทีส่อบทานแล้ว

สาํหรับงวดเก้าเดือนปี 2562 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 

(“ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนสาํหรับงวดเก้าเดือนปี 2562”) 

 ข้อมูลเสมือนรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

รวมเสมือน 

  Fajar รายการปรับปรุงเสมือน 

  บริษัทฯ (ปรับปรุง) (1) 

  (ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการขาย ...............................  65,975 14,145 (4,531)(2)(3) 75,589 

ตน้ทนุขาย ...........................................  (52,837) (10,645) 3,479(2)(3)(4) (60,003) 

กาํไรขั้นต้น .........................................  13,138 3,500 (1,052) 15,586 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน .....................  37 106 4(3) 147 

รายไดอ่ื้น .............................................  575 53 (9)(3) 619 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย ............................  13,750 3,659 (1,057) 16,352 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย .......................  (3,482) (390) 105(3) (3,767) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร..........................  (3,300) (338) 158(3)(5) (3,480) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจาก

ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานท่ีแกไ้ข ....  (527) - - (527) 

รวมค่าใช้จ่าย .....................................  (7,309) (728) (263) (7,774) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน .....................  6,441 2,931 (794) 8,578 

ตน้ทนุทางการเงิน  ................................  (1,172) (533) (198)(3)(6) (1,903) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม .  28 - - 28 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ ..........................  5,297 2,398 (992) 6,703 
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 ข้อมูลเสมือนรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

รวมเสมือน 

  Fajar รายการปรับปรุงเสมือน 

  บริษัทฯ (ปรับปรุง) (1) 

  (ลา้นบาท) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้  .............................  (726) (642) 251(3)(7) (1,117) 

กาํไรสาํหรับงวด .................................  4,571 1,756 (741) 5,586 

การแบ่งปันกาํไร     

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ ่...........  4,072 1,756  4,507 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ ....  499 -  1,079 

 4,571 1,756  5,586 

 

หมายเหต ุ

(1) ผลการดาํเนินงานของ Fajar ไดร้บัการปรบัปรุงเพื่อสะทอ้นถึงการปรบัปรุงนโยบายการบญัชีบางประการของ Fajar (ซึ่งงบการเงินของ Fajar 

จดัทาํขึน้ตาม IFAS) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของบริษัทฯ  

(2) การตดัรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทฯ และ Fajar เป็นดงันี ้

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 (ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการขาย (82) 

ตน้ทนุขาย 82 

(3) ขอ้มลูนีส้ะทอ้นถึงรายการปรบัปรุงเพื่อตดัผลการดาํเนินงานของ Fajar ท่ีไดบ้นัทึกบญัชีไวแ้ลว้ในงบการเงินรวมท่ีสอบทานแลว้สาํหรบังวดเกา้

เดือนปี 2562 ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 โดยผลการดาํเนินงานของ Fajar ท่ีถกูตดัรายการไปมีดงันี ้

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 (ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการขาย 4,449 

ตน้ทนุขาย 3,538 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 4 

รายไดอ่ื้น 9 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 105 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 129 

ตน้ทนุทางการเงิน 190 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 138 

  
 

(4) ขอ้มูลนีร้วมถึงการเพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคา ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของประมาณการมลูค่ายติุธรรมจาํนวน 4,000 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาท่ี

เพิ่มขึน้นีค้าํนวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใหป้ระโยชนท่ี์เหลืออยู่โดยประมาณ ซึ่งอยู่ในช่วง 3 ถึง 27 ปี ค่าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มขึน้

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 141 ลา้นบาท 

(5) ขอ้มูลนีร้วมถึงการกลบัรายการตน้ทุนท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจาํ ซึ่งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงจากการซือ้ธุรกิจ ท่ีถูกรวมอยู่ในผลการ

ดาํเนินงานในอดีตของบริษัทฯ โดยตน้ทนุท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจาํสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 30 ลา้นบาท 

(6) ข้อมูลนีร้วมถึงการรับรูต้น้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้จากตั๋วสัญญาใช้เงิน ตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2562 มีจาํนวน 388 ลา้นบาท 
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(7) ขอ้มลูนีร้วมถึงการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีสาํหรบัรายการปรบัปรุงต่าง ๆ  ท่ีระบใุน (4) และ (6) ขา้งตน้ โดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลท่ีรอ้ย

ละ 20.0 สาํหรบัประเทศไทย และรอ้ยละ 25.0 สาํหรบัประเทศอินโดนีเซีย ผลประโยชนภ์าษีท่ีเพิ่มขึน้สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2562 มีจาํนวน 113 ลา้นบาท 

 

 รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายเสมือนของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 มีจาํนวน 75,589 ลา้น

บาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ มีจาํนวน 65,975 ลา้นบาทสาํหรบัช่วงเวลาเดียวกนั รายไดจ้ากการขายเสมอืน

ท่ีเพ่ิมขึน้มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบเสมือนดา้นบวกของรายไดจ้ากการขายท่ีเป็นส่วนของ Fajar สาํหรบังวดเกา้เดือน

สิน้สดุวันท่ี 30 กันยายน 2562 ทัง้นี ้เมื่อสุทธิจากรายการปรบัปรุงต่าง ๆ สาํหรบัธุรกรรมระหว่างบริษัทภายในกลุ่มและผล

การดาํเนินงานของ Fajar ท่ีไดบ้นัทึกบญัชีไวแ้ลว้ในงบการเงินรวมท่ีสอบทานแลว้สาํหรบังวดเกา้เดือนปี 2562 ของบริษัทฯ 

(จาํนวนรวม 4,531 ลา้นบาท) Fajar มีส่วนก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการขายเสมือนของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 จาํนวน  9,614 ลา้นบาท 

 กาํไรขัน้ตน้ 

จากผลขา้งตน้ กาํไรขัน้ตน้เสมือนของบรษิัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 15,586 

ลา้นบาท ในขณะท่ีกาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ มีจาํนวน 13,138 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดียวกัน กาํไรขั้นตน้เสมือนท่ีเพ่ิมขึน้มี

สาเหต ุ

หลกัมาจากผลเสมือนดา้นบวกของกาํไรขัน้ตน้ท่ีเป็นส่วนของ Fajar สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 

2562 ทัง้นี ้เมื่อสทุธิจากรายการปรบัปรุงต่าง ๆ สาํหรบัธุรกรรมระหว่างบรษิทัภายในกลุ่มและผลการดาํเนินงานของ Fajar ท่ี

ไดบ้นัทึกบญัชีไวแ้ลว้ในงบการเงินรวมท่ีสอบทานแลว้สาํหรบังวดเกา้เดือนปี 2562 ของบริษัทฯ และการปรบัปรุงสาํหรบัค่า

เส่ือมราคาจากการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมของการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar แลว้ Fajar มีส่วนก่อกาํไรขั้นตน้เสมือนของบริษัทฯ 

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จาํนวน 2,448 ลา้นบาท 

 กาํไรสาํหรบังวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เสมือนของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มี

จาํนวน 4,507 ลา้นบาท ในขณะท่ีกาํไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ มีจาํนวน 4,072 ลา้นบาทสาํหรับ

ช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนกาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ท่ีเพ่ิมขึน้มีสาเหตุหลกัมาจากผลกระทบเสมือนดา้นบวกของกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ท่ีเป็นส่วนของ Fajar สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ทัง้นี ้เมื่อสทุธิจาก

รายการปรบัปรุงต่าง ๆ สาํหรบัธุรกรรมระหว่างบรษิัทภายในกลุ่มและผลการดาํเนินงานของ Fajar ท่ีไดบ้นัทึกบญัชีไวแ้ลว้ใน

งบการเงินรวมท่ีสอบทานแลว้สาํหรับงวดเก้าเดือนปี 2562 ของบริษัทฯ การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินจากการออกตั๋ว

สญัญาใชเ้งินและผลกระทบทางภาษีของรายการดงักล่าว ปรบัปรุงสาํหรบัค่าเส่ือมราคาจากการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar และผลกระทบทางภาษีของรายการดงักล่าว การปรบัปรุงสาํหรบัการกลบัรายการตน้ทุน

การทาํรายการท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจาํ และการปรบัปรุงรายการส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแลว้ Fajar มีส่วนก่อใหเ้กิด
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กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เสมือนของบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 จาํนวน 435 

ลา้นบาท 

16.22.4 ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนปี 2561 เปรียบเทยีบกับงบการเงนิรวมทีต่รวจสอบแล้วปี 2561 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (“ข้อมูล

ทางการเงนิรวมเสมือนปี 2561”) 

 ข้อมูลเสมือนรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

รวมเสมือน 

  Fajar 

รายการปรับปรุง  บริษัทฯ เสมือน (ปรับปรุง)(1) 

  (ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการขาย ......................................  87,255 22,711 (209)(2) 109,757 

ตน้ทนุขาย  ..................................................  (69,074) (15,813) (81)(2)(3) (84,968) 

กาํไรขั้นต้น ................................................  18,181 6,898 (290) 24,789 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน ............................  152 - - 152 

รายไดอ่ื้น ....................................................  363 35 - 398 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย ...................................  18,696 6,933 (290) 25,339 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน ........................  - (563) - (563) 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย ..............................  (4,965) (644) - (5,609) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร.................................  (4,583) (416) 6(4) (4,993) 

รวมค่าใช้จ่าย (9,548) (1,623) 6 (11,165) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน ............................  9,148 5,310 (284) 14,174 

ตน้ทนุทางการเงิน ........................................  (1,039) (730) (783)(5) (2,552) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม ........  (15) - - (15) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ .................................  8,094 4,580 (1,067) 11,607 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้....................................  (1,268) (1,331) 229(6) (2,370) 

กาํไรสาํหรับปี ............................................  6,826 3,249 (838) 9,237 

การแบ่งปันกาํไร     

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ ่..................  6,066 3,249  7,119 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ ...  760 - 

 

2,118 

 6,826 3,249 9,237 

 
หมายเหต ุ

(1) ผลการดาํเนินงานของ Fajar ไดร้บัการปรบัปรุงเพื่อสะทอ้นถึงการปรบัปรุงนโยบายการบญัชีบางประการของ Fajar (ซึ่งงบการเงินของ Fajar 

จดัทาํขึน้ตาม IFAS) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของบริษัทฯ บางประการ 

(2) การตดัรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทฯ และ Fajar เป็นดงันี ้

 สาํหรับปี 2561 

 (ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการขาย (209) 

ตน้ทนุขาย 209 
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(3) ขอ้มูลนีร้วมถึงการเพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคา ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของประมาณการมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 4,000 ลา้นบาท โดยค่าเส่ือม

ราคาท่ีเพิ่มขึน้นีค้าํนวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชนท่ี์เหลืออยู่โดยประมาณ ซึ่งอยู่ในช่วง 3 ถึง 27 ปี ค่าเส่ือมราคาท่ี

เพิ่มขึน้สาํหรบัปี 2561 มีจาํนวน 290 ลา้นบาท 

(4) ขอ้มลูนีส้ะทอ้นถึงการกลบัรายการตน้ทุนท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจาํ ซึ่งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงจากการซือ้ธุรกิจ ท่ีถกูรวมอยู่ในผลการ

ดาํเนินงานในอดีตของบริษัทฯ โดยตน้ทนุท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจาํสาํหรบัปี 2561 มีจาํนวน 6 ลา้นบาท 

(5) ขอ้มูลนีส้ะทอ้นถึงการรบัรูต้น้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้จากตั๋วสญัญาใชเ้งิน ตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้สาํหรบัปี 2561 มีจาํนวน 783 ลา้น

บาท 

(6) ขอ้มลูนีส้ะทอ้นถึงการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีสาํหรบัรายการปรบัปรุงต่าง ๆ  ท่ีระบใุน (3) และ (5) ขา้งตน้ โดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลท่ี

รอ้ยละ 20.0 สาํหรบัประเทศไทย และรอ้ยละ 25.0 สาํหรบัประเทศอินโดนีเซีย ผลประโยชนภ์าษีท่ีเพิ่มขึน้สาํหรบัปี 2561 มีจาํนวน 229 ลา้น

บาท 

 

 รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายเสมือนของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2561 มีจาํนวน 109,757 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขาย

ของบริษัทฯ มีจาํนวน 87,255 ลา้นบาทในปีเดียวกัน รายไดจ้ากการขายเสมือนท่ีเพ่ิมขึน้มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบ

เสมือนดา้นบวกของรายไดจ้ากการขายท่ีเป็นส่วนของ Fajar สาํหรบัปี 2561 ทัง้นี ้เมื่อสทุธิจากรายการปรบัปรุงต่าง ๆ  สาํหรบั

ธุรกรรมระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม (จาํนวนรวม 209 ลา้นบาท) Fajar มีส่วนก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการขายเสมือนของบรษิัทฯ 

สาํหรบัปี 2561 จาํนวน 22,502 ลา้นบาท 

 กาํไรขัน้ตน้ 

กาํไรขั้นตน้เสมือนของบริษัทฯ สาํหรับปี 2561 มีจาํนวน 24,789 ลา้นบาท ในขณะท่ีกาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ มี

จาํนวน 18,181 ลา้นบาทในปีเดียวกัน กาํไรขัน้ตน้เสมือนท่ีเพ่ิมขึน้มีสาเหตุหลกัมาจากผลกระทบเสมือนดา้นบวกของกาํไร

ขัน้ตน้ท่ีเป็นส่วนของ Fajar สาํหรบัปี 2561 ทัง้นี ้เมื่อสทุธิจากรายการปรบัปรุงต่าง ๆ สาํหรบัธุรกรรมระหว่างบริษัทภายใน

กลุ่มและการปรบัปรุงสาํหรับค่าเส่ือมราคาจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของการเขา้ซือ้หุ้นใน Fajar แลว้ Fajar มีส่วน

ก่อใหเ้กิดกาํไรขัน้ตน้เสมือนของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2561 จาํนวน 6,608 ลา้นบาท 

 กาํไรสาํหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 

จากผลขา้งตน้ กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เสมือนของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2561 มีจาํนวน 7,119 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ของบรษิัทฯ มีจาํนวน 6,066 ลา้นบาทสาํหรบัปีเดียวกนั ส่วนกาํไรท่ีเป็นของผู้

ถือหุน้บริษัทใหญ่ท่ีเพ่ิมขึน้มีสาเหตุหลกัมาจากผลกระทบเสมือนดา้นบวกของกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ท่ีเป็น

ส่วนของ Fajar สาํหรับปี 2561 ทั้งนี ้เมื่อสุทธิจากรายการปรบัปรุงต่าง ๆ  สาํหรับธุรกรรมระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม การ

ปรบัปรุงตน้ทนุทางการเงนิจากการออกตั๋วสญัญาใชเ้งินและผลกระทบทางภาษีของรายการดงักล่าว การปรบัปรุงสาํหรบัค่า

เส่ือมราคาจากการปรบัปรุงมลูค่ายุติธรรมของการเขา้ซือ้หุน้ใน Fajar และผลกระทบทางภาษีของรายการดงักล่าว และการ

ปรบัปรุงรายการส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุแลว้ Fajar มีส่วนก่อใหเ้กิดกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เสมือนของ

บรษิัทฯ สาํหรบัปี 2561 จาํนวน 1,053 ลา้นบาท 
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16.22.5 รายละเอียดแจกแจงรายได้จากการขายเสมือนตามทีต่ั้งของลูกค้า 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการขายเสมือนของบริษัทฯ ตามท่ีตัง้ของลกูคา้สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 

  Fajar 

รายการปรับปรุงเสมือน 

ข้อมูลตามส่วนงาน

ภูมิศาสตรเ์สมือน  บริษัทฯ (หลังปรับปรุง)  

  (ลา้นบาท) 

ประเทศไทย ............................  38,882 5 - 38,887 

ประเทศอินโดนีเซีย ..................  5,324 11,946 (4,531) 12,739 

ประเทศเวยีดนาม ....................  7,855 127 - 7,982 

ประเทศฟิลิปปินส ์....................  2,655 - - 2,655 

อ่ืน ๆ ......................................  11,259 2,067 - 13,326 

รวม .......................................  65,975 14,145 (4,531) 75,589 

     

รายไดจ้ากการขายเสมือนของบริษัทฯ สาํหรบัประเทศอินโดนีเซียสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 

2562 มีจาํนวน 12,739 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทฯ สาํหรบัประเทศอินโดนีเซียมีจาํนวน 5,324 

ลา้นบาทในงวดเดียวกัน ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขายเสมือนสาํหรบัประเทศอินโดนีเซียสงูกว่าโดยหลกัมีสาเหตุจากผลกระทบ

เสมือนดา้นบวกของรายไดจ้ากการขายท่ีมาจาก Fajar สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 อน่ึง เมื่อสทุธิจาก

รายการปรบัปรุงต่าง ๆ สาํหรบัรายการระหว่างกันจาํนวน 4,531 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายเสมือนของบริษัทฯ สาํหรบั

ประเทศอินโดนีเซียท่ีเป็นส่วนของ Fajar สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 7,415 ลา้นบาท 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการขายเสมือนของบริษัทฯ ตามท่ีตัง้ของลูกคา้สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 

  Fajar 

รายการปรับปรุงเสมือน 

ข้อมูลตามส่วนงาน

ภูมิศาสตรเ์สมือน  บริษัทฯ (หลังปรับปรุง)  

  (ลา้นบาท)  
ประเทศไทย ............................  53,240 6 (4) 53,242 

ประเทศอินโดนีเซีย ..................  4,532 16,843 (205) 21,170 

ประเทศเวยีดนาม ....................  12,589 - - 12,589 

ประเทศฟิลิปปินส ์....................  2,249 - - 2,249 

อ่ืน ๆ ......................................  14,645 5,862 - 20,507 

รวม .......................................  87,255 22,711 (209) 109,757 

     

รายไดจ้ากการขายเสมือนของบริษัทฯ สาํหรับประเทศอินโดนีเซียสาํหรับปี 2561 มีจาํนวน 21,170 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทฯ สาํหรบัประเทศอินโดนีเซียมีจาํนวน 4,532 ลา้นบาทในปีเดียวกัน ทัง้นี ้รายได้

จากการขายเสมือนสาํหรบัประเทศอินโดนีเซียสงูกว่าโดยหลกัมีสาเหตจุากผลกระทบเสมือนดา้นบวกของรายไดจ้ากการขาย

ท่ีมาจาก Fajar สาํหรบัปี 2561 อน่ึง เมื่อสทุธิจากรายการปรบัปรุงต่าง ๆ สาํหรบัรายการระหว่างกันจาํนวน 205 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขายเสมือนของบรษิัทฯ สาํหรบัประเทศอินโดนีเซียท่ีเป็นส่วนของ Fajar สาํหรบัปี 2561 มีจาํนวน 16,638 ลา้น

บาท 
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Pro Forma EBITDA  

บริษัทฯ ให้ข้อมูล Pro Forma EBITDA เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการอธิบายเพ่ิมเติมถึงผลกระทบของการควบรวม

กิจการ Fajar ต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี ้Pro Forma EBITDA สาํหรับระยะเวลาใด ๆ หมายถึงกาํไรเสมือน

สาํหรบัระยะเวลาดงักล่าว บวกหรือลบดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ตน้ทนุทางการเงิน และค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

Pro Forma EBITDA เป็นหลกัการวดัผลท่ีมิไดเ้ป็นไปตาม TFRS 

ตารางดา้นล่างไดแ้สดงการกระทบยอดจากกาํไรสุทธิเสมือนสาํหรบัระยะเวลาต่อ Pro Forma EBITDA สาํหรบั

ระยะเวลาตามท่ีระบ ุ

 สาํหรับปีสิน้สุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 

วันท่ี 30 กันยายน 2562  

 (ลา้นบาท) 

กาํไรสาํหรับปี/งวด ...................................................  9,237 5,586 

รายการปรับปรุง:   

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ...............................  6,163(1) 4,712(2) 

   ตน้ทนุทางการเงิน ....................................................  2,552 1,903 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้................................................  2,370 1,117 

Pro Forma EBITDA ..................................................  20,322 13,318 

หมายเหต ุ

(1) ในปี 2561 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายประกอบดว้ย (1) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของบริษัทฯ จาํนวน 5,382 ลา้นบาท (2) ค่าเส่ือมราคาและค่า

ตดัจาํหน่ายของ Fajar จาํนวน 214,795 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียนท่ี 1,000 รูเปียอินโดนีเซียเท่ากบั 2.28525 บาท) 

และ (3) การรบัรูค่้าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มขึน้จากการปรบัมลูค่ายติุธรรมจาํนวน 290 ลา้นบาท 

(2) สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายประกอบดว้ย (1) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของบริษัทฯ จาํนวน 

4,318 ลา้นบาท (2) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของ Fajar จาํนวน 113,703 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกลุเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ี 1,000 

รูเปียอินโดนีเซียเท่ากบั 2.2217167 บาท) และ (3) การรบัรูค่้าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มขึน้จากการปรบัมลูค่ายติุธรรมจาํนวน 141 ลา้นบาท 

ผูล้งทนุไม่ควรพิจารณาคาํจาํกดัความของ Pro Forma EBITDA แยกต่างหากโดยไม่พิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน หรือ

ตีความว่าขอ้มูล Pro Forma EBITDA ดังกล่าวเป็นข้อมลูอีกประเภทหน่ึงท่ีใชเ้พ่ือแสดงกาํไร หรือเป็นเคร่ืองบ่งชีผ้ลการ

ดาํเนินงาน อีกทัง้ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นหลกัการมาตรฐานตาม TFRS ทัง้นี ้ขอ้มลู Pro Forma EBITDA ของบรษิัทฯ อาจไม่

สามารถเปรียบเทียบไดก้ับหลักการอ่ืน ๆ ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเดียวกันและเป็นหลักการท่ีบริษัทอ่ืนใช ้รวมทั้งบริษัทท่ีอยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกบับรษิัทฯ 
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