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1. วาระที่ 3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 หน้า 65
1.1 สินค้าคงเหลือปี 2562 มีประมาณครึ่งหนึ่งของปี 2561 (761.5 ล้านบาทในปี 2562 เทียบกับ 1,156.8
ล้านบาทในปี 2561) ทาไมค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง กลับมีรอ้ ยละเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 1.47 เป็ น ร้อยละ
3.75
1.2 การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั เพิ่มจากปี 2561 ถึงกว่า 13 ล้านบาท เกิดจากอะไร ทัง้ ๆ
ที่สินค้าคงเหลือลดลงจากปี ก่อนถึงเกือบครึ่ง
ตอบ: ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ปี 2562 จานวนเงิน (29.8) ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 จานวนเงิน
(17.0) ล้านบาท เพิ่มขึน้ (12.8) ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 1.47 เป็ น ร้อยละ 3.91
เนื่องจาก 2 รายการหลัก ดังนี้
1) การปรับ ลดมูลค่ า สิน ค้าคงเหลือ เป็ น มูลค่าสุท ธิที่จ ะได้รับ เพิ่มขึน้ (13.6) ล้านบาท
เนื่องจากเดือนธันวาคม 2562 โรงงานปราจีนบุรีมีหยุดซ่อมใหญ่ (Major shut down) 18 วัน
ส่งผลให้ต ้นทุนการผลิตสินค้าในเดือนธันวาคม 2562 สูงขึน้ และสูงกว่า ประมาณการ
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ (สุทธิตน้ ทุนค่าขนส่ง) ) จึงต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจาก
ราคาทุนเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั
2) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า ลดลง 0.8 ล้านบาท
2. วาระที่ 3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 หน้า 80-81
2.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบัตร BOI ปี 2556 ใช้ไปเท่าไหร่แล้ว คงเหลือเท่าใด
ตอบ: ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีครบร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนแล้ว
2.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินได้นิติบุคคล จากบัตร BOI 21 กุมภาพันธ์ 2557 คงเหลือประโยชน์จากสิทธิ
ดังกล่าวเท่าใด
ตอบ: คงเหลือสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีประมาณ 507 ล้านบาท
3. วาระที่ 3 กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ในสิน้ ปี 2562 หน้า 33 จาแนกเป็ นกาไรตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในอัตราใด จานวนอัตราละเท่าใด (กรณีมีกาไรจากการเสียภาษีหลายอัตรา)
ตอบ: กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ สิน้ ปี 2562 จานวน 2,720.5 ล้านบาท ประกอบด้วยกาไรจาก
3 ส่วนดังนี้
1. กาไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จานวนเงิน 212.7 ล้านบาท

2. ก าไรที่ได้รับ ยกเว้น ภาษี เ งิน ได้นิติบุ คคลจากการประกอบกิ จการที่ได้รับ การส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จานวนเงิน 553.3 ล้านบาท
3. กาไรที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ โดยบริษัทไม่ตอ้ งนารวมคานวณเป็ นรายได้เพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล จานวนเงิน 1,954.6 ล้านบาท ซึ่งหลังจากจ่ายเงินปั นผลในรอบนีแ้ ล้ว
จะเหลือเพียงกาไรในส่วนนีเ้ ท่านัน้
4. วาระที่ 4 จ่ายปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 แล้ว เหลือกาไรสะสมจานวนเท่าใด
ตอบ: คงเหลือกาไรสะสม 1,287.5 ล้านบาท
5. วาระที่ 4 การจ่ายปั น ผลจากผลการดาเนิน งานและก าไรสะสมในปี 2563 นี้ รวม 1,433.01 ล้านบาท
คิดเป็ นกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสะสมที่มี จะกระทบถึง แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทหรือไม่
ตอบ: ไม่กระทบแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท
อื่น ๆ
1. ตามที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) การจัดสรรหุน้ จะให้สิทธิผถู้ ือหุน้
บริ ษั ท ลู ก แค่ ไ หน ให้ สิ ท ธิ ด ้ว ยหรื อ ไม่ เห็ น ข่ า วออกว่ า ให้สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้น SCC ที่ เ ป็ นบริ ษั ท แม่ ทั้ ง ที่
ผลการดาเนินงานของ SCGP มาจากผลการดาเนินงานของบริษัทลูกทัง้ หลายเป็ นหลัก
ตอบ: รับทราบ และจะแจ้งให้เอสซีจี แพคเกจจิง้ พิจารณา
-------------------------------------------

