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CSO-S65-156 
         19 กรกฎาคม 2565 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

เร่ือง การเข้าลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์  

ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (หรือ "SCC") ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

จ ากดั (มหาชน) (หรือ “SCGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ได้เปิดเผยข้อมลูเร่ือง “การเข้าลงทนุในธุรกิจ   
รีไซเคิลวสัดบุรรจภุณัฑ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์” ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 

ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักล่าวเป็นการได้มาซึ่งบริษัทย่อยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.23 ของมูลค่า 
ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยเม่ือรวมกับรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการเข้าท ารายการนีจ้ะเท่ากับร้อยละ 0.41 ดงันัน้
การรายงานสารสนเทศข้างต้นจงึไมเ่ข้าขา่ยท่ีจะต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ในเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ และไมใ่ชร่ายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

  
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 -ลงนาม- 

  (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) 
  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 



 

 

CSO-SCGPS65-041    
  18 กรกฎาคม 2565 

 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง การเข้าลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) (หรือ “SCGP”) ขอเรียนให้ทราบว่า SCGP ได้ลงนามใน
สญัญาเพ่ือเข้าซือ้หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน Peute Recycling B.V. (“Peute”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ
รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมทัง้กระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิล ตัง้อยู่ ท่ี  Dordrecht ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยการเข้าซือ้หุ้นข้างต้นได้ด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว SCGP ได้ช าระเงินส าหรับการเข้าถือ
หุ้นร้อยละ 100 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 78.19 ล้านยูโร หรือประมาณ 2,875 ล้านบาท ธุรกรรมข้างต้นเป็นการ
ด าเนินการผ่าน SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี SCGP ถือหุ้ นทัง้หมด โดย 
SCGP จะเร่ิมแสดงผลประกอบการของ Peute ในงบการเงินรวมตัง้แตเ่ดือนกรกฏาคม 2565 

ธุรกรรมข้างต้นจะช่วยให้ SCGP สามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดธุรกิจรีไซเคิลวสัดบุรรจภุณัฑ์ท่ีเติบโต
อยา่งรวดเร็วได้ ในขณะเดียวกนัก็เป็นเสาหลกัส าคญัส าหรับการด าเนินงานตามกลยทุธ์ระยะยาวของ SCGP เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ตัง้แต่แหล่งวัตถุดิบ การผลิตสินค้าทัง้ต้นน า้และปลายน า้  
ตลอดจนธุรกิจโซลชูนับรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร 

ปัจจุบนัทัว่โลกเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของแนวคิดเร่ืองความยัง่ยืนมากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการ
สินค้าวสัดรีุไซเคิลเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัและต่อเน่ือง การลงทุนข้างต้นจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการรีไซเคิลวสัดุ
บรรจภุณัฑ์รวมถึงการขยายเครือขา่ยในการจดัหาของ SCGP เพ่ือรองรับความต้องการท่ีสงูขึน้ตามพฤตกิรรมของ
ลกูค้าและผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนีย้งัชว่ยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหลง่วตัถดุิบกระดาษรีไซเคิลได้
โดยตรงซึง่เป็นการชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินการรีไซเคลิในภมูิภาคอาเซียน โดยอาศยัแนวปฏิบตัิท่ีดี
ด้านการจดัการวสัดใุช้แล้วจากผู้ประกอบการในทวีปยโุรป 

Peute เป็นบริษัทรีไซเคิลวสัดบุรรจภุณัฑ์ และผู้จ าหน่ายวตัถดุิบกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคลิ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามานานกว่า 60 ปี ปัจจุบัน Peute มี
ความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบกระดาษรีไซเคิล (Recovered Paper: RCP) ปริมาณ 1 ล้านตนัต่อปีและ
พลาสติกรีไซเคิลปริมาณ 0.1 ล้านตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ท่ี Dordrecht และมีแผนจะย้ายโรงงานไปยัง 
Alblasserdam ซึ่งตัง้อยู่ใกล้ท่าเรือ Rotterdam เพ่ือเพิ่มความสามารถในการจัดหาวัสดุรีไซเคิลอีกเท่าตัว 
รวมทัง้เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทนุ ในปี 2564 Peute มีรายได้ 249 ล้านยโูร (ประมาณ 9,160 ล้านบาท) ก าไร 
3.2 ล้านยโูร (ประมาณ 120 ล้านบาท) และมีสินทรัพย์ 52 ล้านยโูร (ประมาณ 1,930 ล้านบาท) ณ สิน้ปี ทัง้นี ้
Peute ยงัสามารถด าเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างตอ่เน่ืองท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจในทวีปยุโรป 
(รายละเอียดเพิ่มเตมิมีปรากฏอยูใ่นเว็บไซต์ www.peute.nl) 

- ร่าง - 

http://www.peute.nl/
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SCGP มีการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลายและครบวงจรอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง RCP ถือเป็นวัตถุดิบ
ส าคญัของการผลิตกระดาษบรรจภุณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์จากเย่ือและกระดาษ โดยปัจจบุนั SCGP มีการใช้ RCP 
4.4 ล้านตนัตอ่ปี และคาดว่าจะเพิ่มปริมาณสงูขึน้ ตามการขยายก าลงัการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ การขยายธุรกิจดงักล่าว
จะชว่ยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของ SCGP ในด้านเครือขา่ยแหลง่วตัถดุิบกระดาษรีไซเคิล โดยชอ่งทางใน
ปัจจุบนัประกอบด้วยศูนย์จัดการวัสดุรีไซเคิลของ SCGP การจัดเก็บโดยตรงจากแหล่งวัตถุดิบหลักและคู่ค้า
ท้องถ่ิน รวมถึงแหลง่วตัถดุบิน าเข้าท่ีหลากหลาย ทัง้จากสหรัฐอเมริกา ทวีปยโุรป ประเทศญ่ีปุ่ น และโอเชียเนีย 

SCGP มุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองตอ่กระแสความนิยมท่ีเปล่ียนไปใช้บรรจภุณัฑ์เพ่ือความยัง่ยืนมากขึน้ โดย
น าเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ตลอดจน
ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลายอ่ืน ๆ โดยมีฐานการผลิตรวมกว่า 50 แห่งในประเทศไทย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหราชอาณาจกัร และสเปน SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (230,000 ล้านบาท) 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิมีปรากฏอยูใ่นเว็บไซต์ www.scgpackaging.com 

โครงการลงทนุดงักล่าวเป็นการได้มาซึ่งบริษัทย่อยท่ีมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1.4 ของมลูคา่ของ
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCGP สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยเม่ือรวมกบัรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ีมีการเข้าท ารายการนีจ้ะเท่ากับร้อยละ 2.7 ดงันัน้การรายงาน
สารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายท่ีจะต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน เร่ืองการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ และไมใ่ชร่ายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 -ลงนามโดย- 

   (นายวิชาญ จิตร์ภกัดี) 
  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

http://www.scgpackaging.com/
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