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คําเตือน 

 เอกสารฉบบันีไม่ได้ถูกจดัทําเพือการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยงั

สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอืนใดนอกจากประเทศไทย ซึงจะทําให้การแจกจ่ายเอกสารฉบบันีต้องมีการดําเนินการใด ๆ 

ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศทีเกียวข้องก่อนการแจกจ่าย และการแจกจ่ายเอกสารฉบบันีไปยงัประเทศหรือ

เขตอํานาจรัฐอืน ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ทีได้รับเอกสารฉบบันีควรศึกษาและ

ปฏิบติัตามขอ้จํากดัทางกฎหมายนนั ๆ 

 หากท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขอให้ท่านไม่ดําเนินการใด ๆ เกียวกบัเอกสารฉบบันี หรือเอกสารหรือการสือสารอืนใดที

อาจมีการส่งหรือจะส่งให้ท่าน ซึงเกียวข้องกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบบันี เว้นแต่บริษัทเอสซีจี 

แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) จะแจ้งเป็นอย่างอืนในเอกสารฉบบันีหรือสิงทีส่งมาด้วยของเอกสารฉบบันี 

 ไม่มีการเสนอขายหรือซือหลกัทรัพย์ในประเทศหรือเขตอํานาจรัฐใดทีการเสนอขาย การชกัชวนการเสนอซือ หรือการ

ขายหลกัทรัพย์นนัขดัต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอํานาจรัฐดงักล่าว  

 หลกัทรัพย์ทีกล่าวถึงในเอกสารฉบบันียงัไม่ไดนํ้าและจะไม่ถูกนําไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ของ

สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทงัทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม ("กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรฐัอเมริกา") หรือกฎหมายของ

รัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวในสหรัฐอเมริกา เวน้แต่จะได้มีการ

จดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที

เกียวขอ้ง ทงันี บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ทีจะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึงส่วนใดหรือ

ว่าทงัหมดของการเสนอขายหรือหลกัทรัพย์ใด ๆ ทีกล่าวถึงในเอกสารฉบบันีในสหรัฐอเมริกา หรือดําเนินการเสนอขาย

หลกัทรพัย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา 

 หลกัทรัพย์ทีอา้งถึงในเอกสารฉบบันีไม่ได้ถูกแนะนําโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา 

หรือหน่วยงานกํากบัดูแลหรือหน่วยงานอืนทีคลา้ยกนัในประเทศอืนใด หน่วยงานดงักล่าวจึงไม่ได้รับรองความถูกต้อง

หรือความเพียงพอของข้อมูลในเอกสารฉบบันี 

 ทงันี เนืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) ในครังนีมิได้จดทะเบียน

และจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกํากบัดูแลหลกัทรัพย์ในประเทศอืน นอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมาย

หลกัทรพัย์ของประเทศอืน นอกจากประเทศไทย 

 การดําเนินการตามเอกสารฉบบันีมีกําหนดเวลา 
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CSO- S63 – 190 วนัที 17 กนัยายน 2563 

 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษทัปนูซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ทีมีสทิธิได้รับการจดัสรร 

เรือง แจ้งสิทธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ "SCC") ในการจองซอืหุ้นสามญั

เพิมทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) (“SCGP”) ซงึเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมีสิทธิ

ได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้ นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) อนัเป็นส่วนหนึงของการเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ประชาชนทวัไปเป็นครังแรก (IPO) ของ SCGP  

สงิทีสง่มาด้วย  

1. รายละเอียดวิธีการจองซือและการชําระเงินค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) 

สําหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) (Pre-emptive Rights) 

2. ใบรับรองการจองซือหุ้น (ออกโดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) 

3. ใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจงิ จํากัด (มหาชน) สําหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย 

จํากัด (มหาชน) ทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้ นในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

(Pre-emptive Rights) (แบบ ข.) 

4. แบบฟอร์มการชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment 

5. ตวัอยา่งการกรอกใบชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment 

6. แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีการเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้า

บัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 

เฉพาะนิติบุคคล (สําหรับผู้ จองซือทีประสงค์จะฝากหุ้ นสามัญเพิมทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 

(Issuer Account) เทา่นนั) 

7. หนงัสือมอบอํานาจสําหรับการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจงิ จํากดั (มหาชน) 

8. ข้อมลูสรุป (Executive Summary) ของหนงัสือชชีวนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน)  

9. คําชีแจงเพิมเติมสําหรับตวัแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ 

นายหน้าซอืขายหลกัทรัพย์ และบคุคลใด ๆ ทีถือหุ้นของบริษทัปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) แทนบคุคลอนื 

 ตามที บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัแผนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนต่อประชาชนเป็นการทวัไปเป็น

ครังแรก (IPO) และการนําหุ้นของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทีแบบคําขออนุญาต

เสนอขายหลักทรัพย์สําหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนต่อประชาชนเป็นการทัวไปเป็นครังแรก (IPO) ของ SCGP 

ได้รับอนมุติัจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

เมือวนัที 29 พฤษภาคม 2563 และแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีชวนของ SCGP ซึง

คาดว่าจะมีผลใช้บงัคับในวนัที 21 กันยายน 2563 นัน 
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THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand  
Tel : 66 2586 3333, 2586 4444 
Fax : 66 2587 2199, 2587 2201 
Email : info@scg.com  Website : www.scg.co.th 

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  
1 ถนนปูนซิเมนตไทย บางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท : 0 2586 3333, 2586 4444 
โทรสาร : 0 2587 2199, 2587 2201 
อีเมล :info@scg.com  เว็บไซต : www.scg.co.th 
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ในการนี ทีประชมุคณะกรรมการของ SCGP ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 

1,296,680,000 หุ้น (รวมจํานวนหุ้นทีผู้ จดัหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนจาก SCGP ในกรณีทีมีการจดัสรร

หุ้นส่วนเกิน) มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทวัไปเป็นครังแรก (IPO) และการมอบ

อํานาจทีเกียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าว โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าวรวมถึงการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิมทนุจํานวนไมเ่กิน 169,132,500 หุ้น เพือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้น

ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ซงึหมายถึงบุคคลทีมีรายชือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ณ วนัที 11 กันยายน 2563 (วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date)) และมีทีอยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย

ตามข้อมลูทีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ดงักล่าว ("ผู้ถือหุ้น

ของ SCC ทมีีสิทธิได้รับการจัดสรร") โดยจดัสรรในอตัราส่วน 7.0950 หุ้นสามญัของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิมทนุ

ของ SCGP (ในกรณีทีมเีศษของหุ้นทีเกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แกผู่้ ถือหุ้นของ SCC ทีมีสิทธิได้รับการจดัสรร 

ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิงทงัจาํนวน) 

โดยในการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนของ SCGP ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทของ SCGP มีสิทธิใช้

ดลุพินิจพิจารณาไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าวให้แก่บคุคลใดหรือผู้จองซือรายใด หากการเสนอขายหรือ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าวทําให้ หรืออาจเป็นผลให้  

(1) เป็นการกระทําทีขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ 

และ/หรือข้อบงัคบัของ SCGP หรือ  

(2) SCGP มีภาระหรือหน้าทีต้องปฏิบตัิหรือต้องดําเนินการใด ๆ เพิมเติมนอกเหนือจากทีต้องดําเนินการตาม

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  

(3) ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงอืนไขทีกําหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ 

ในการนี SCGP จะไมเ่สนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่บุคคลทีมีทีอยู่จดัส่งเอกสารนอกประเทศไทย

ตามข้อมลูทีระบุไว้ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ของบริษัทฯ ทีกล่าว

ไว้ข้างต้น อยา่งไรก็ตาม SCGP อาจพิจารณาเปลียนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักลา่วได้ตามความเหมาะสม 

โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง 

ทงันี บริษัทฯ ขอเรียนวา่การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนต่อประชาชนเป็นการทวัไปเป็นครังแรก (IPO) 

ของ SCGP ซงึรวมถึงการเสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ทีมีสิทธิได้รบัการจดัสรรดงัทีมีรายชือปรากฏอยูใ่น

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ณ วันที 11 กันยายน 2563 ซึงเป็นวันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้ น (Record Date) นัน  

มเีงอืนไขขนึอยู่กบัเหตุการณ์หรือปัจจยัทีเกียวข้องอนัอาจสง่ผลให้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนต่อประชาชนเป็นการทัวไป

เป็นครังแรก (IPO) ของ SCGP มีการเปลียนแปลง หรือไม่เกิดขึน โดยเหตุการณ์หรือปัจจัยทีเกียวข้องดังกล่าวรวมถึง

เหตกุารณ์ และ/หรือ ปัจจยัของความผนัผวนของตลาดทนุ และสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนทัวโลกเกิดความผันผวน หรือ

อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านตา่ง ๆ และการยกเลิกหรือเปลียนแปลงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน

ของ SCGP ตามทีได้เปิดเผยข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ และหนงัสือชชีวนของ SCGP 

ในกรณีทีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนต่อประชาชนเป็นการทัวไปเป็นครังแรก (IPO) ของ SCGP มีการเปลียนแปลง 

หรือไม่เกิดขึน จะส่งผลให้วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ SCGP เพือ

เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมสีิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) เป็น

อนัเปลยีนแปลง หรือยกเลิก 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (“SCGP”) 
 

 

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

รำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้และกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP 

ส ำหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำม 

สัดส่วนกำรถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) 
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วิธีปฏิบตัิและเงื่อนไขในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) (“SCGP”) ที่เสนอขำยให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นของบริษทัปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรร 

 

1. ก ำหนดระยะเวลำจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)  

2. สถำนที่ รับจองซือ้ หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 
SCGP  

SCGP ได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของ SCGP (“บัวหลวง” หรือ “ตัวแทนรับจองซือ้”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร
หุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) หมายถึงบคุคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ 
SCC ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 (วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date)) และมีที่อยู่จดัส่งเอกสารในประเทศไทยตาม
ข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ  SCC ("ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรร"  หรือ “ผู้จองซือ้”) 
โดยผู้จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นโดยยื่นใบจองซือ้ หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ และเอกสารประกอบการจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้ที่ส านักงานใหญ่ของตวัแทนรับจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28 
กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่  ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ติดต่อ   คณุสวุาลี ศิลาอ่อน / คณุฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แคว้นน้อย 
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 
โทรสำร  0-2618-1120 

ทัง้นี ้งดรับการจองซือ้ทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทัว่ประเทศ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นในต่างจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท่านมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยทางบริษัทหลกัทรัพย์
ของท่านจะให้ค าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นต่อไป 

นอกจากการจองซือ้หุ้นท่ีส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นดงัที่กล่าวแล้ว ผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรแต่ละราย
สามารถจองซือ้หุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตามที่ระบุในหวัข้อ 4 “วิธีการช าระเงินค่า
จองซือ้หุ้นและการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” ในเอกสารฉบบันี ้

  

http://www.bualuang.co.th/
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3. วิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทนุ  

ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรแต่ละรายจะได้รับสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ SCGP ในอตัราส่วน 7.0950 
หุ้นสามญั SCC ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP (ในกรณีที่มเีศษของหุ้นท่ีเกดิจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ 
SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน) โดยผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรอาจแสดง
ความจ านงที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือ
สละสิทธิไม่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีก้็ได้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิจะได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่
มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยหลกัเกณฑ์ส าหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่า
สิทธิมีดงัต่อไปนี ้

3.1 กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือมำกกว่ำหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้จ านวน (ในกรณีทีม่ีเศษของหุ้นท่ีเกิดจาก
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ทีม่ีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน)  

3.2 กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือน้อยกว่ำหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

3.2.1 ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะ
ได้รับการจดัสรรตามสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ในกรณีทีม่ีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน) 

3.2.2 ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือหลงัจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ทีม่ีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีได้
จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มี
สิทธิได้รับการจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิแต่ละรายซึง่ยงัได้รับการจดัสรรไม่
ครบตามจ านวนหุ้นสามญัที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิของผู้จองซือ้แต่ละราย ตามสดัส่วนการถือหุ้น
ใน SCC ของผู้ที่แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิรายดงักลา่ว (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นท่ีเกิด
จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ทีม่ีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ทัง้
จ านวน) ทัง้นี ้ ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ี
แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิที่ได้รับตามวิธีการในข้อ 3.2.2 นีจ้นกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญั
เพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรร หรือไม่สามารถจดัสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น 

ในกรณีที่การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของ SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรข้างต้นเป็นจ านวนที่มี
เศษของหุ้นซึง่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเตม็ได้  SCGP จะปัดเศษของหุ้นดงักลา่วลงเป็นจ านวนเตม็ที่ใกล้เคียงที่สดุ  
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อย่างไรกด็ี SCGP มีสิทธิใช้ดลุพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย ไม่ส่งเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบัการเสนอขาย หรือไม่จดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรรายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวท าให้ หรืออาจเป็น
ผลให้  

(ก) เป็นการกระท าขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ
ข้อบงัคบัของ SCGP หรือ  

(ข) SCGP มีหน้าทีต้่องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเตมินอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 

(ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้น ทัง้นี ้SCGP อาจเสนอขาย
หรือจดัสรรหุ้นให้แก่ ผู้ลงทนุหรือผู้จองซือ้ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้
ข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บงัคบัอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานัน้ 

ทัง้นี ้ การด าเนินการจดัสรรดงักล่าวอยู่ภายใต้ดลุพินิจของ SCGP ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 
และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ โดยอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

4. วธิกีำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นและกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

4.1     ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเตม็จ านวนที่จองซือ้ โดย 

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (“ธนำคำรกรุงเทพ”) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) 
โดยวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ ดงันี ้

1. การช าระเงินโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัส่งโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ฯ”)) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือ
เลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทกุ
สาขา 

กรณีช าระด้วยเชค็ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวนัที่ 28 หรือ 29 หรือ 30 กนัยำยน 2563 เท่ำนัน้ และ
จะต้องช ำระค่ำจองซือ้หุ้นผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ ภำยในเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนัที่ 
30 กนัยำยน 2563 โดยสัง่จ่ายในชื่อ “บริษทัหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกดั (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หุ้น” และ
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชใีนเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

หากผู้จองซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นหลังจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนัที่ 30 กันยำยน 2563 จะต้อง
ช าระเป็นเงนิสดหรือโอนเงนิผ่ำนระบบ Bill Payment เท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ หรือ 
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2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking ส าหรับผู้ที่
มีบญัชีธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และได้ท าเร่ืองขอใช้งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang 

iBanking”) กบัธนาคารกรุงเทพแล้ว โดยผู้จองซือ้สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้าจอการท ารายการ
การจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Bualuang iBanking (ข้อมลูรหสัลกูค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือ
เดินทางของผู้จองซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตั)ิ หรือผู้จองซือ้สามารถ Log-on เข้าระบบ Bualuang iBanking ที ่
https://ibanking.bangkokbank.com และท าตามวิธีการ ดงันี ้

2.1. หลงัจาก Log-on เข้าสู่ระบบด้วย User ID และรหสัผ่านแล้ว ให้เลือกเมน ู“ช าระเงิน” จากนัน้ คลิกเลือก 
“เพิ่มผู้ รับช าระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพข้างล่าง 

- ไปท่ีช่อง “ค้นหาจากรหสับริษัท/ชื่อบริษัทผู้ รับช าระ” และพิมพ์ค าวา่ ROBLS01 ลงในช่อง แล้ว
คลิก “ค้นหา” 

- คลิกเลือก “บริษัทผู้ รับช าระเงิน” จากนัน้ระบุหมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่อ้างองิ 1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัส่งโดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ) แล้วคลิก “ขัน้ตอนต่อไป” 

 

 

  

ROBLS01

ROBLS01                                        

                                       

ROBLS01

ROBLS01

          Tab 

“                    ”

          Tab “         ”

       “                     ” 

                       /

          

           
“                     ”

       “              
                    Ref.1)”

        “            ”

http://www.bualuang.co.th/
https://ibanking.bangkokbank.com/
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2.2. หลังจากท าการ “เพิ่มผู้ รับช าระเงิน” เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกที่ช่อง “ช าระเงิน” และเลือกเมนูย่อย    
“ช าระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อเร่ิมการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
หมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรอง
การจองซือ้หุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ  และหมายเลขประจ าตวัลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 2) 
เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ จากนัน้คลิก “ขัน้ตอนต่อไป”                                                             

 

 

 

 

  

          Tab “         ”

        
“                 ”

        
“                 ”

ROBLS01

14     2563

ROBLS01

       “                     
                             
                       
                 ”

        “            ”

                                       

2  ก.ย. 2  3
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2.3. ตรวจสอบความถกูต้องของรายการ จากนัน้คลิก “ยืนยนั”  

 

2.3. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการช าระเงิน ดงัภาพ                 

 

2.3. บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป 

                                       

14     2563

                     
              “      ”

ROBLS01

30,000.00

0.00

2  ก.ย. 2  3

14     2563

ROBLS01

                                       

30,000.00

2  ก.ย. 2  3
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3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผู้ จองซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสามารถสแกน QR Code ทีป่รากฎ
บนหน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile 
Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตร
ประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือส าหรับผู้ที่มีบญัชีธนาคาร
กรุงเทพ และได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว ผู้ จองซือ้
สามารถ Log-on เข้าระบบ Bualuang mBanking และท าตามวิธีการ ดงันี ้

3.1. หลงัจาก Log-on เข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมน ู“Payments” และคลิกเลือก “Select bill payee” 

      

 

  

http://www.bualuang.co.th/
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3.2 คลิกเลือกเคร่ืองหมาย “ค้นหา” ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แล้วกดค้นหาด้วย Service Code โดยพิมพ์ 
ค าว่า ROBLS01 ลงในช่อง 

      
 
  

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

ROBLS01

Bualuang Securities Public Company Limited

Bualuang Securities Public Company Limited
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3.3 เลือก “บญัชีช าระเงิน” ที่ต้องการใช้ช าระเงินค่าจองซือ้ และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบุรหสัลกูค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัส่งโดยศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของ
ผู้จองซือ้ กรอกจ านวนเงินที่ต้องการช าระ และคลิก “Next” จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ พร้อม
ทัง้บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น
ต่อไป (ข้อมลูผู้จองซือ้จะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 

         

4. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Mobile 
Banking ของธนาคารอื่น ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผ่าน
เว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้
จองซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือช าระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์ ค าว่า ROBLS01 และกรอก
ข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจอง
ซือ้หุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่
หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ กรอกจ านวนเงินท่ีต้องการช าระ จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ พร้อมทัง้บนัทึก 
และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป (ข้อมลูผู้จองซือ้
จะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 

SERVICE CODE: ROBLS01

(10 digit Registration no.)

(13 digit ID no.)

30,000.00

SERVICE CODE: ROBLS01

30,000.00

0.00

SERVICE CODE: ROBLS01

0.00

30,000.00

14 September 202028  September 2020

http://www.bualuang.co.th/
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5. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ส าหรับผู้จองซือ้ที่ได้เปิด
บญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผกูพนัโดย
อตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์
ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลบญัชี (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิม
ในจ านวนที่ฝากไว้กบับวัหลวงเท่านัน้ 

6. การช าระค่าจองซือ้โดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (โดยสามารถแจ้ง
ความประสงค์ผ่าน IC หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) เฉพาะส่วนท่ีได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิมในจ านวน
ที่ฝากไว้กบับวัหลวงเท่านัน้ 

 ผู้จองซือ้จะต้องช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดียวต่อ 1 ใบจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้
โปรดระบุชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ในหลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ 

4.2    วิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุ 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวม
ทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผู้จองซือ้หุ้นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการจองซือ้ยื่น        ณ 
ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นที่ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) และห้ามไม่ให้ผู้จอง
ซือ้หุ้นฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขา หรือ 

2. ผู้ จองซือ้หุ้ นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Pre-emptive Rights 
Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“กำรจองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซือ้ 
ดงันี ้

2.1. ผู้จองซือ้หุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรอง
สิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ 

    

2.2. ผู้ ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น  SCC ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และจ านวนหุ้นท่ีสามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ จากนัน้คลิก “ยืนยนั” 

  

http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
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2.3. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี ้โดยผู้จองซือ้สามารถสแกน QR Code เพื่อช าระเงินผ่านระบบ 
Internet Baking หรือ Mobile Banking หรือ พิมพ์แบบฟอร์มช าระท่ีสาขาของธนาคาร 
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2.4. ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการท ารายการ พร้อมทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการจองซือ้หุ้นไว้เป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป 

 

3. ส าหรับลูกค้าบัวหลวง ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่าน IC ทางโทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อให้ IC ท าการจองซือ้ผ่าน
ระบบ E-RO แทนลกูค้า ตามขัน้ตอนและวิธีการที่บวัหลวงได้ก าหนด โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์กับบวัหลวง (“กำรจองซือ้ที่ผ่ำนโทรศัพท์”) และผู้จองซือ้จะต้องให้ค ายืนยนัทางวาจาในระบบของ
การจองซือ้ที่ผ่านโทรศพัท์เก่ียวกบัที่อยู่ของผู้จองซือ้ และการศึกษาและยอมรับค าเตือนต่าง ๆ เก่ียวกับการจอง
ซือ้ตามที่ปรากฏในระบบการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th 

 ทัง้นี ้IC เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึกค าสัง่การจองซือ้
ผ่านระบบที่บวัหลวงจดัเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้ดแูลบญัชี วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ  

  

2  กนัยายน 2  3 

2 กนัยายน 2  3   :  :  น.

2 ตุลาคม 2  3 1 :  :  น.
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หมำยเหตุ: 

1. กรณีทีผู่้ ถือหุ้นของ SCC ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุเกินสิทธิ 

 ผู้จองซือ้จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ และจะต้องท าการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเตม็จ านวนที่จองซือ้ ทัง้ใน
ส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ 

โดยผู้จองซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) หรือบนเว็บไซต์ผ่าน
ระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

 โดยหากมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุทีจ่องซือ้เกินสิทธิต่อไป (โปรดดหูวัข้อ 3 “วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ” ประกอบ) 

 ทัง้นี ้ SCGP หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุเกินสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่ปฏิบตัิตามวิธีการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุนีเ้ทา่นัน้ 

2. ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นของ SCC ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บวัหลวง ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นทีผู่้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นเท่านัน้ 

ส าหรับการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ E-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้นเท่านัน้ 

ส าหรับการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์ ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิมในจ านวนที่ฝากไว้กบับวัหลวงเท่านัน้ โดย
จองซือ้ผ่านโทรศพัท์ 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นเท่านัน้ 
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5. เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

5.1. ส ำหรับผู้ถือหุ้นของ SCC ที่ยื่นเอกสำรจองซือ้ที่บัวหลวง 

ผู้จองซือ้จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ดงัต่อไปนี ้ณ สถานท่ีรับจองซือ้ ตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในข้อ 2 

5.1.1. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) (ถ้าม)ี ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์”) ซึง่จะระบจุ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นของ SCC แตล่ะรายมีสิทธิได้รับ
จดัสรร 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น
ของ SCC จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

 .1.2. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ แบบ ข. ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ SCC โดยกรอกข้อมลู พร้อมลงลายมือชื่อ ให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคลนัน้พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ ผู้จองซือ้จะต้องยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ SCGP 1 ใบ ต่อ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ 1 ฉบบัเท่านัน้ 

หากผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรไม่ได้รับใบจองซือ้ที่จดัส่งโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้นของ 
SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรสามารถขอรับใบจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.scg.com และ www.scgpackaging.com 

5.1.3. หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ 

5.1.4. ในกรณีที่ไม่มใีบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามข้อ 5.1.1 และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึง่ท าให้        ชื่อ/
ชื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผู้ ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นของ SCC ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 (วนั
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date)) ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องแนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นต้น และขอให้แนบ
เอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอาย ุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวั
ประชาชน ให้แนบส าเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ที่ยงัไมห่มดอาย ุ และส าเนา
ทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจ าตวัประชาชน พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

-  กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ทีย่งัไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผู้ใช้อ านาจปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียนบ้าน
ที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็น
ผู้ เยาว์ที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ เยาว์และส าเนา
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บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 
พร้อมให้ผู้ใช้อ านาจปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง รวมถงึหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว 

- ส าเนาใบตา่งด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมายของประเทศที่
ผู้ เยาว์นัน้อยู่ในบงัคบั 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ ซึง่ได้ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนงัสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง อนึง่ หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจ
ดงักล่าวจะต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลที่เป็นผู้มอบอ านาจด้วย และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล 
(Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ และส าเนารายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือชื่อ ซึง่
เอกสารทัง้หมดได้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยมีผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาใบตา่งด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามซึง่ได้ลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสารข้างต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง 
ท าการรับรองลายมือชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือ
สถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตราประทบั
ของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดอืนก่อนวนัยื่นใบจอง
ซือ้ 
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5.1.5. ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน จะต้องมีส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) 
ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของ
ผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิตบิคุคล (ถ้ามี) และ
แนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดนิทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้จองซือ้
และผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.1.6. ในกรณีที่ผู้จองซือ้มอบอ านาจให้บคุคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน รวมถึงให้มีอ านาจในการลงนาม แก้ไข 
เพิ่มเติมข้อความในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ และด าเนินการใด ๆ 
ทัง้ปวงอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ SCGP หรือเพื่อด าเนินการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ SCGP แทนผู้มอบอ านาจได้ โดยผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้นอกเหนือจาก
เอกสารประกอบการจองซือ้ที่ระบไุว้ในข้อ 5.1.4 ข้างต้น เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ รับมอบอ านาจยื่นตอ่ตวัแทนรับจองซือ้ 
ดงัต่อไปนี ้

- หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมกบัเอกสารการจองซือ้พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

- เอกสารประกอบหนงัสือมอบอ านาจตามรายการท่ีปรากฏด้านหลงัหนงัสือมอบอ านาจที่ส่งไปพร้อมกบัเอกสาร
การจองซือ้ที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องครบถ้วน 

5.1.7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนติิบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้า
บญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 
เฉพาะนิติบคุคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer 
Account) เท่านัน้) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) 

 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะฝากหุ้นสามญัเพิม่ทนุในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชกิเลขที่ 600 จะต้อง
กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติ
บคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้)” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูเพื่อน าส่งให้แกศ่นูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

 เมื่อผู้จองซือ้ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ให้แก่บวัหลวงแล้ว SCGP และบวัหลวงจะถือว่าผู้
จองซือ้ได้ให้ค ารับรองว่าข้อมลู รายละเอยีด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนัน้ (ไม่วา่ผู้จองซือ้เป็นผู้กรอก
ข้อมลู รายละเอียด และลงลายมอืชื่อในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผู้ รับมอบอ านาจหรือตวัแทนซึง่รวมถงึบริษัทนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให้) ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏวา่ข้อมลู รายละเอียด หรือ
ลายมือชื่อดงักล่าวผิดพลาด ไมถ่กูต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง SCGP และ/หรือบวัหลวงจะไม่รับผิดชอบ และ
ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ ในกรณีที่มกีาร
ด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมลูดงักล่าว ผู้จองซือ้ตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายหรือเรียกให้SCGP 
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หรือบวัหลวงรับผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใด ๆ ทัง้สิน้ และSCGP และบวัหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายหรือความสญูเสียทีเ่กิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ทัง้นี ้ หากผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนภายใน
วนัและเวลาที่ก าหนด SCGP และ/หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ อย่างไรกต็าม SCGP หรือบวัหลวงอาจใช้ดลุยพินจิในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสาร
ประกอบการจองซือ้บางประการให้แก่ผู้จองซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเตมิตามที่
เห็นสมควร 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO 

5.2.1. กรอกข้อมลูในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ให้ครบถ้วน 

5.2.2. แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ E-RO 

6. เงื่อนไขในกำรจองซือ้ 

6.1. SCGP จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ SCC เฉพาะรายที่มีที่อยูใ่นประเทศไทย ที่มีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) ซึง่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของ SCC ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 (Record Date ของ SCC) 

6.2. ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 

6.3. ในกรณีช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุจะ
สมบรูณ์ก็ต่อเมื่อ SCGP หรือบวัหลวงสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ 

6.4. หาก (1) ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือบวัหลวงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ SCGP หรือบวัหลวง ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และ
การช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้ กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วนหรือ
ชดัเจน  SCGP และ/หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วต่อไป หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
บวัหลวง 

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขและวธีิการท่ีก าหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ และด าเนินการให้
เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ SCGP 
หรือบวัหลวงมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดย SCGP และ/หรือบวัหลวงขอสงวน
สิทธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต่อไป 

6.5. SCGP และบวัหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวธีิการช าระเงินคา่หุ้น เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลู
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการ
ด าเนินงาน 

  

http://www.bualuang.co.th/
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7. กำรคืนเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ SCGP 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นของ SCC จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร แต่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ประสงค์จะจอง
ซือ้เกินสิทธิ  SCGP หรือบวัหลวงจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดย
ไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ  ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้
ถือหุ้นของ SCC ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

7.1. กรณีมีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอน
อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารในนามของผู้จองซือ้ตามข้อมลูเปิดบญัชีที่ให้ไว้กบับวั
หลวง ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

7.2.  กรณีจองซือ้ผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้
สามารถระบบุญัชีธนาคารท่ีก าหนด 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารยโูอบี จ ากดั 
(มหาชน) โดยจะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในระบบ E-RO ภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

7.3  กรณียื่นเอกสารจองซือ้ที่บวัหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยจา่ยเป็นเชค็ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ 
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือ
หุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 
ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชธีนาคารของผู้จองซือ้ได้ 
ตามที่ระบไุว้ในเงื่อนไขข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของ SCGP หรือบวัหลวง แล้วนัน้  
SCGP หรือบวัหลวงจะด าเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบเป็นเชค็
ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 
ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักล่าว บวัหลวง จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
จนถึงวนัท่ีสามารถจดัส่งได้ อยา่งไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ  หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับ
การจดัสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้
ตามที่ระบไุว้ในเงื่อนไขข้างต้น หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้ผู้จองซือ้ตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 
ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่
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ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก SCGP หรือ 
บวัหลวง อีกต่อไป 

ทัง้นี ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค หรือความ
ผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่ SCGP หรือบวัหลวงเห็นวา่เหมาะสม ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของ SCGP หรือบวัหลวง เช่น 
ข้อมลูชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนั
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  SCGP และบวัหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักล่าว 

8. วิธีกำรส่งมอบหุ้นสำมัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามญัให้กบั SCGP และให้บริการรับฝากใบหุ้นท่ีจองซือ้ในการ
เสนอขายครัง้นีผู้้จองซือ้จะสามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้น าหุ้นสามญัทีต่นได้รับการจดัสรรเข้าสู่
ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้ เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของ SCGP เร่ิมท าการซือ้ขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่แตกต่างกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัได้
จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้SCGP ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

8.1. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้
จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ SCGP จะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุ ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” 
และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

 ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ SCGP ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้ SCGP ด าเนินการตามข้อ 8.1 นี ้ ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบญัชี ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชขีองบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มฉิะนัน้แล้ว SCGP ขอ
สงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 8.3 ให้แกผู่้จองซือ้แทน 

8.2. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้
จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ SCGP จะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุทีไ่ด้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามจ านวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับ
การจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ หากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมี
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ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามอตัราทีศ่นูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นจะต้องกรอก
ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น า
หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้จองซือ้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาและนิติ
บคุคล และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้นิติ
บคุคลเท่านัน้” พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และน าส่งให้บวัหลวงพร้อมเอกสารจองซือ้อื่น ๆ  เพื่อน าส่งให้แก่
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ หากผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือน าสง่แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมลูไม่
ครบถ้วน SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอยีดที่ระบไุว้ในข้อ 8.3 ทัง้นี ้ การถอน
หลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชกิเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้
ที่น าฝากในบญัชีดงักล่าว อาจไม่สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นสามญัเพิม่ทนุของSCGP เร่ิมซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8.3. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ SCGP โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่ง
มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ทีร่ะบไุว้ในสมดุทะเบียน
รายชื่อผู้ ถือหุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 11 
กนัยายน 2563 ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไม่
สามารถขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงั
จากทีหุ่้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซือ้ SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้อ 8.3 ให้แก่ผู้จอง
ซือ้แทน 

9.  ข้อมูลส ำคัญอื่น ๆ 

9.1. ชื่อผู้จองซือ้และชื่อเจ้าของบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบคุคล
อื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
ของ SCGP ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ SCGP ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ 

9.2. โปรดระบหุมายเลขสมาชกิศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของตนเองให้
ถกูต้อง หากระบหุมายเลขสมาชกิศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นทีไ่ด้รับการจดัสรรจะถกูส่งไปที่อื่น ซึง่SCGP หรือบวัหลวง 
จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือความล่าช้าในการตดิตามหุ้น 

9.3. หาก SCGP ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึง่เกินกวา่วิสยั
ที ่ SCGP หรือบวัหลวง จะด าเนนิการได้ SCGP และบวัหลวง จะไม่รับผิดชอบต่อคา่ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด 
และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้หุ้นที่จะต้องช าระคืนให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยSCGP 
เท่านัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ 6 “เงื่อนไขในการจองซือ้” 

9.4. หากจ านวนหุ้นทีผู่้ ถือหุ้นของ SCC ระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ี SCGP ได้รับช าระ SCGP หรือ
บวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 



     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

 

22 

 

9.5. ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชขีองบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซือ้ 
โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (ส าหรับ
ผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อ
น าส่งให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ หากผู้จองซือ้ไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้  SCGP ขอสงวนสิทธิที่จะ
ขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

9.6. หากท่านมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)  
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 คณุสวุาลี ศิลาอ่อน / คณุฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แคว้นน้อย 
โทรศพัท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 
โทรสาร 0-2618-1120 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 

 

 
ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสทิธิได้รับกำรจัดสรรสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมและดำวน์โหลดเอกสำร 

ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของ SCGP ที่เว็บไซต์ www.scg.com และ www.scgpackaging.com และ
สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือชีช้วนเพื่อกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ SCGP ในครัง้นีไ้ด้ที่เว็บไซต์ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) 
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 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................................... 
ใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 1,127,550,000 หุน โดยอาจจะมีการจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนไมเกิน 169,130,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
โดยจัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 169,132,500 หุน แกผูถือหุนสามัญของบริษัทปูนซเิมนตไทย จํากัด (มหาชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร  

ในอัตราสวน 7.0950 หุนสามัญ SCC ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน  
และมีสิทธิที่จะไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายตํ่ากวาราคาเสนอขายสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน 

วันที่จองซื้อ     วันที ่ 28 กันยายน 2563    29 กันยายน 2563   30 กันยายน 2563   1 ตุลาคม 2563   2 ตุลาคม 2563                                         
ขอมูลผูจองซื้อหุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน คณะกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซ่ึงเปนตัวแทนรับจองซื้อ 
ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 บัตรประจําตัวประชาชน …………….…….……………………………….………… หรือ    ใบตางดาว    หนังสือเดินทาง    เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ …………….…….………………………………......................................…………… 
ที่อยูใหเปนไปตามท่ีอยูท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SCC  ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date))  
โทรศัพทท่ีติดตอได  ......................................... สัญชาติ .................................. เลขประจําตัวผูเสียภาษี …............................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย  ไมหักภาษี ณ ท่ีจาย  หักภาษี ณ ท่ีจาย  
ขาพเจาผูถือหุนของ SCC ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรตามรายช่ือผูถือหุนสามัญท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน(Record Date)) มีความประสงคขอจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนและขอให
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังน้ี 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุใหชัดเจน) จํานวนหุนที่จองซื้อ (หุน) จํานวนเงินที่ชําระ (บาท) จํานวนเงินที่ชําระ (ตัวอักษร) 
 จองซื้อตามสิทธิทั้งจํานวน    
 จองซื้อนอยกวาสิทธิ    
 จองซื้อเกินกวาสิทธิ (ระบุเฉพาะสวนเกินสิทธิ)     

รวม    
ผูจองซื้อตองยื่นใบจองซ้ือนี้พรอมเอกสารประกอบการจองซ้ือและหลักฐานชําระเงินคาจองซ้ือหุน (สําเนา Bill Payment ตามแบบท่ีกําหนด) ณ ที่ทําการของบัวหลวง ตามที่แจงและกําหนดไว เทาน้ัน โดยสามารถชําระคาจองซ้ือผานระบบ Bill Payment 
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย 
1) ผานเคานเตอรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   เงินโอนผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    ดราฟท/แคชเชียรเช็ค/เช็คบุคคล ผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่เช็ค
...............................................................ลงวันท่ี (28 หรือ 29 หรือ 30) ………….. กันยายน 2563 ธนาคาร...................................สาขา.......................................... สั่งจายในนาม “บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุน“ ลง
วันที่ไมเกินและตองยื่นผานเคานเตอรธนาคาร กอนเวลา Clearing ของแตละสาขาธนาคาร ของวันที่ 30 กันยายน 2563 และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป  
2) ผานชองทาง Electronic Bill Payment โดยตองระบุรายละเอียด Ref.1 เปนเลขทะเบียนผูถือหุน 10 หลัก และ Ref.2 เปนเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางตามขอมูลจริงหนาสมุดทะเบียนผูถือหุน หรือสแกน QR Code ท่ีปรากฎ
บนหนาจอการทํารายการการจองซื้อผานเว็บไซต www.bualuang.co.th เพ่ือชําระเงินไดทันที 
 การโอนเงินผาน Bualuang Internet Banking    การโอนเงินผาน Bualuang Mobile Banking    การโอนเงินผาน Mobile Banking อ่ืน ๆ โปรดระบุธนาคาร....................................................................................... 
ผูจองซ้ือสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซ้ือโดยการสแกน QR Code หรือผานเว็บไซต www.bualuang.co.th เพื่อนําไปเปนขอมูลอางอิงการชําระคาจองซ้ือที่เคาเตอรธนาคารหรือผาน Electronic Bill Payment ท้ังนี้ ผูจองซ้ือหุนจะ
ไดรับการยกเวน คาธรรมเนียมชําระเงินผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับผูจองซ้ือท่ีมีบัญชีซ้ือขายกับบัวหลวง สามารถติดตอแจงความประสงคผานเจาหนาท่ีผูดูแลบัญชีของทาน (“IC”) หรือแจงผานระบบ E-RO โดยผูจองซ้ือ สามารถชําระเงินดวยวิธ ีดงันี ้
 ชําระโดยโอนเงินผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)    ชําระโดยหักเงินจากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขที่ ....................................................................    และยื่นเอกสารการจองซ้ือใหครบถวนตามที่กําหนด 
เม่ือขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ขาพเจาตกลงใหบริษัทฯ ดําเนินการสงมอบหุนดังกลาวดังตอไปน้ี (โปรดเลือกขอใดขอหน่ึงเทาน้ัน) 
กรณีท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 ใหฝากใบหุนสามัญ ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการให บริษัท..........................................สมาชิกผูฝากเลขท่ี ...............................นําหุนสามัญเขาฝากไวกับ

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยช่ือ…………………………………………………………………………………… เลขท่ี......................................................... ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน 
(ช่ือบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตองตรงกับช่ือผูจองซ้ือ มิฉะน้ันจะดําเนินการออกใบหุนสามัญในช่ือของผูจองซ้ือแทนภายใน 15 วันทําการ นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ และจัดสงใบหุนใหทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date)) 

กรณีท่ีไมมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 ใหฝากใบหุนสามัญ ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนสามัญเขาฝากไวกับ TSD โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพ่ือขาพเจา 

(การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลัง ผูจองซ้ือจะตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ี TSD กําหนด) กรณีเลือกรับหุนเขาบัญชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในชองน้ี โปรดกรอกขอมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาขอบงช้ีการเปนบุคคลสหรัฐ (สําหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนําสงใหแก TSD ท้ังน้ี ในกรณีไมจัดทําเอกสารตามท่ี TSD กําหนด หรือมีขอบงช้ีวาทานอาจเปนบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิไมนําฝากหุนเขาบัญชี 600 โดยจะดําเนินการออกเปนใบหุนแทน และจะจัดสงใบหุนทางไปรษณีย ตามท่ีอยูท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record 
Date)) 

 ใหออกใบหุน ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือของขาพเจาและจัดสงใบหุนใหขาพเจา ตามช่ือท่ีอยูท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถือหุนสามัญของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date)) โดย
ขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหการจัดทําใบหุนและสงมอบใบหุนใหแกขาพเจาภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ (บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหุนท่ีไดรับจัดสรรได
ทันวันทําการแรกของการซ้ือขายหุน) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนําหุนที่จองซ้ือสําหรับผูจองซื้อท่ีถือเปนผูมีสวนรวมในการบริหาร (Strategic Shareholder) ตามนิยามท่ีกําหนดในขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเติม) ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือดําเนินการหามขายหุนตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ 
ในกรณีที่จํานวนเงินท่ีจะชําระเงินคาจองซ้ือ ต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป หากผูรับผลประโยชนท่ีแทจริง* ไมใชผูจองซื้อ โปรดระบุผูรับผลประโยชนที่แทจริง ...........................................................................................................            
* ผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของท่ีแทจริงหรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา หรือบุคคลท่ีลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผูท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาท่ีเก่ียวของ 

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน หรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนไมครบตามจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตน ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยไมมีดอกเบี้ย หรือการชดเชย
ใด ๆ โดยจายเปนเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูจองซ้ือ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 10 วนัทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุนตามท่ีอยูท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน 
(Record Date)) (การรับคืนดวยเช็คขีดครอมอาจมีคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของซ่ึงผูจองซื้อตองรับผิดชอบเม่ือนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 
กรณีผูจองซื้อมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยและมีรายละเอียดบัญชีธนาคารท่ีใหไวกับบัวหลวง จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยวิธีการโอนเงิน ATS เพ่ือเขาบัญชีธนาคารท่ีไดใหขอมูลไว 
การประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับไดเพ่ือการจองซ้ือหุน (Suitability Test) 
กรณีผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1. ขาพเจาไดผานการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแลวไมเกินกวา 2 ป จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือจากบริษัทหลักทรัพยอื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาแลว (กรณีผูจองซ้ือยังไมเคยผานการทําแบบประเมิน Suitability Test หรือผูจองซ้ือไดผานการทําแบบประเมิน 
Suitability Test กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพยอื่นมาแลวเกินกวา 2 ปกอนวันท่ีทําการลงทุน ผูจองซ้ือจะตองจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะจองซื้อในครั้งน้ี) 
2. ขาพเจารับทราบระดับความเส่ียงของหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ขาพเจาจะจองซื้อนี้จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลว 
3. ขาพเจาไดผานขั้นตอนการดําเนินการทําความรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา KYC/CDD และผานการศึกษาขอมูลในเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพยหรือหนังสือชี้ชวนเปนท่ีเรียบรอยแลว 
ท้ังนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของขาพเจาตามขอท่ี 1 ขางตนหรือผลประเมินลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งน้ีออกมาวา ขาพเจาไมเหมาะสมกับการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ขาพเจายังยืนยันและประสงคท่ีจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ และไดลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยันในฐานะผูจองซ้ือ
ดานลาง โดยขาพเจารับทราบวาการลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนครั้งนี้ไมเหมาะสมกับระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับไดตามผลประเมิน Suitability Test ดังน้ัน หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ตอไปในอนาคต ตัวแทนรับจองซื้อ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จาํหนายหลักทรัพยไมมีหนาท่ีตองรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
กรณีผูจองซื้อท่ีเปนนักลงทุนสถาบันไดรับการยกเวนการจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซ้ือ สามารถปฏิเสธการจองซ้ือ ในกรณีท่ีผูลงทุน
ท่ัวไปยังไมมีประวัติการทํา และไมยินยอมทํา Suitability Test หรือ ผูลงทุนรับความเส่ียงตาม Suitability Test ไดตํ่ากวาหุน

สามัญเพิ่มทุนน้ีและไมลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุนสามัญเพิ่มทุนน้ี 

ลงช่ือ X ............................................................................................................. ผูจองซ้ือ 
(...........................................................................................................................) 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามิใชบุคคลท่ีถูกหามมิใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนให ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวน และตามท่ีกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกําหนด ท้ังนี้ ขาพเจาเขาใจและยอมรับวา หากขาพเจาเขาขายเปนบุคคลที่ถูกหามตามท่ีระบุไวในขางตน ขาพเจาจะไมมีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ

เพ่ิมทุนครั้งนี้ เวนแตเปนไปตามขอยกเวนท่ีระบุในตามรายละเอียดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนและตามที่กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ ทั้งน้ี การจองซื้อและการชําระเงินโดยผูจองซื้อหุนตองเปนไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนเพ่ือการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งน้ี ผูจองซ้ือหุนตกลงและรับทราบวา
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อมีสิทธิปฏิเสธไมรับการจองซื้อหากผูจองซ้ือหุนกระทําผิดเง่ือนไขดังกลาว และขาพเจายินยอมและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนท่ีขาพเจาไดระบุไวขางตนหรือในจํานวนตามท่ีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จาํหนายจัดสรรให และจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อปฏิเสธการจองซื้อ ขาพเจายินยอมผูกพันตนเองตามเง่ือนไขขอกําหนดและขอความใดๆ ในหนังสือช้ีชวน รวมท้ังในหนังสือ
บริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ ท่ีมีอยูแลวในขณะนี้ และ/หรือ ซ่ึงจะแกไขเพ่ิมเติมตอไปในภายหนาดวย 

ขาพเจาตกลงและยินยอมใหสถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีขาพเจามีการทําธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของขาพเจารวมถึงขอมูลเก่ียวกับผูรับผลประโยชนท่ีแทจริงของขาพเจาใหแกผูจัดการการจัด
จาํหนายและรับประกันการจําหนายท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวของ และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงท่ีเก่ียวของ 
กรณเีปนผูจองซ้ือท่ีไมมีท่ีอยูจัดสงเอกสารในประเทศไทย 

ขาพเจาขอรับรองและรับประกันวา (1) หากขาพเจาอาศัยหรือมีถิ่นที่อยูหรือสงใบจองซื้อฉบับน้ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้น (1.1) ขาพเจาเปนผูลงทุนสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified institutional buyer: QIB) ตามท่ีนิยามใน Rule 144A ภายใตกฎหมายวาดวยหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 
รวมท้ังทีไ่ดมีการแกไขเพ่ิมเติม ("กฎหมายหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา") (1.2.) ขาพเจาเขาใจวาหลักทรัพยที่กลาวถึงในเอกสารฉบับน้ียังไมไดนําและจะไมถูกนําไปจดทะเบียนภายใตกฎหมายหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา และจะไมมีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพยดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา (1.3) 
ขาพเจาอาจไดรับจัดสรรหลักทรัพยท่ีกลาวถึงในเอกสารฉบับนี้ ในสถานะหลักทรัพยที่มีขอจํากัด (Restrict Securities) ตาม Rule 144A ภายใตกฎหมายวาดวยหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา และ (1.4) ขาพเจาจะไมดําเนินการใดๆ กับใบจองซ้ือฉบับนี้ หากขาพเจามิใช QIB หรือ (2) หากขาพเจามิไดอาศัยหรือมี
ถิ่นท่ีอยูและมิไดสงใบจองซื้อฉบับนี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (2.1) ขาพเจาอาศัยหรือมีถิ่นท่ีอยูในประเทศ (2.1) ท่ีขาพเจาสามารถไดรับใบจองซื้อฉบับนี้ไดโดยชอบดวยกฎหมายและสามารถตอบรับการเสนอขายหรือการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน หลักทรัพยท่ีกลาวถึงในเอกสารฉบับน้ีได เนื่องจากขาพเจาเปน
ผูลงทุนสถาบันอื่นซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Investor) หรือนักลงทุนมืออาชีพ (Professional Investor) (หรือนักลงทุนประเภทอ่ืนท่ีไดรับยกเวนในลักษณะเดียวกัน) ในประเทศดังกลาว (2.2) บริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการสงใบจองซื้อฉบับนี้และจัดสรรหลักทรัพยที่กลาวถึงในเอกสาร
ฉบับนี้ใหแกขาพเจา โดยบริษัทฯ มิไดมีหนาที่ท่ีตองดําเนินการใด ๆ ภายใตกฎหมายหรือกฎเกณฑของประเทศดังกลาว (ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการย่ืนแบบแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย การจดทะเบียนหรือแจง ตามกฎหมายหลักทรัพยของประเทศดังกลาว ("ประเทศที่ไมถูกจํากัด

สิทธิ"))  
ขาพเจาขอรับรองและรับประกันวา (1) ขาพเจามิไดจองซื้อหุนดวยวัตถุประสงคในการเสนอขาย ขาย จําหนาย สงมอบหลักทรัพยใดๆ ท่ีกลาวถึงในเอกสารฉบับน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอ่ืนใด (2) ขาพเจามิไดเปนบุคคลธรรมดา (3) ขาพเจามิไดตอบรับหรือปฏิเสธการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน

โดยปราศจากดุลยพินิจของตนเองเพ่ือประโยชนของบุคคลซ่ึงอาศัยหรือมีถ่ินท่ีอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศท่ีการกระทําดังกลาวน้ันขัดตอกฎหมายของประเทศนั้น ณ ขณะท่ีจัดทําใบจองซ้ือฉบับน้ี และ (4) ขาพเจามีอํานาจอยางเต็มท่ีในการใหคํารับรอง คํารับประกัน และความตกลงท่ีกลาวถึงใน
เอกสารฉบับน้ี   

โดยไมมีผลกระทบตอขอความขางตน บริษัทฯ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ (แตไมจําเปน) ท่ีจะถือวาใบจองซ้ือเปนโมฆะหาก (1) ความปรากฏแกบริษัทฯ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทน
รับจองซื้อวาใบจองซ้ือดังกลาวถูกจัดทําหรือสงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศท่ีไมใชประเทศที่ไมถูกจํากัดสิทธิ หรือบริษัทฯ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซ้ือ เชื่อวาอาจเปนการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศดังกลาว หรือ (2) ถูกจัดทําโดย
มีวัตถุประสงคท่ีจะยกเวนคํารับรองและและความตกลงรับประกันใด ๆ ขางตน 

การลงทุนในหุนมีความเส่ียงและกอนตัดสินใจจองซ้ือหุน ผูจองซื้อควรอานหนังสือช้ีชวนหรือขอมูลท่ีมีสาระตรงตามขอมูลสรุป
สาระสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) อยางรอบคอบกอนตัดสินใจจองซ้ือหุน 

  ลงช่ือ X......................................................................................................... ผูจองซ้ือ 
(.........................................................................................) 

แบบ ข.  
สําหรับผูถือหุนของ SCC 

กรอกใบจองซื้อ 1 ใบตอ 1 เลข
ทะเบียนผูถือหุนเทานั้น 



 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย) 
วันท่ีจองซ้ือ     วันท่ี   28 กันยายน 2563     29 กันยายน 2563    30 กันยายน 2563    1 ตุลาคม 2563    2 ตุลาคม 2563 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................... 
บริษัทฯ หรือบัวหลวง ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ........................................................................................... เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน ........................................ หุน รวมเปนเงิน ..................................................... บาท โดยชําระผาน
ระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย  
1) เคานเตอรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  การโอนเงนิ   ดราฟท/แคชเชียรเช็ค/เช็คบุคคล เลขท่ีเช็ค ….………...........................……. ลงวันท่ี (28 หรือ 29 หรือ 30) ………….. กันยายน 2563 ธนาคาร……....................................………. 
สาขา ……..................................…………. 
2) Electronic Bill Payment  การโอนเงนิผาน Bualuang Internet Banking  การโอนเงินผาน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงนิผาน Mobile Banking อ่ืน ๆ โปรดระบุธนาคาร......................................................................................... 
สําหรับผูจองซ้ือท่ีมีบัญชีซ้ือขายกับบัวหลวง    การโอนเงินผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)    ชําระโดยหักเงนิจากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี ......................................................................................................................................... 
โดยหากผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหดําเนินการ 
 ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก ..................................................................................... บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี .................................................................................... 
 ออกหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา 
 ออกใบหุนในนามผูจองซ้ือ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ (เฉพาะใบหุนเทาน้ัน)  

เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
หมายเหตุ:  หามไมใหผูจองซ้ือฝากเอกสารการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไมวาสาขาใด ๆ 
 

BROKER 
ผูฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษทั 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 บริษัทหลักทรัพย เอสบไีอ ไทย ออนไลน จํากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 บริษทัหลักทรัพย เมอรริล ลินซ (ประเทศไทย) จํากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารเนอร จํากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมโิก จํากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี้แบงก เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผูรับฝากทรัพยสิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 

ธนาคารทิสโก จํากัด (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสนิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES   

345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



หุ้น   

หุ้น

 29   191    10500

 29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147

 /Fax : (02) 618-1120

 29   191    10500

 29thFl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

             
บรษัิท เอสซีจี แพคเกจจิ �ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)

Service Code :  ROBLS01
BR.NO. 0101

 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

Service Code :  ROBLS01

BR.NO. 0101 
 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

 

 บรษัิท เอสซีจี แพคเกจจิ �ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)

SCGP

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147 

 /Fax : (02) 618-1120



หุ้น   

 29   191    10500

 29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147

 /Fax : (02) 618-1120

       บรษัิท เอสซีจี แพคเกจจิ �ง จํากัด (มหาชน) (SCGP)

Service Code :  ROBLS01
BR.NO. 0101

 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

SCGP

ใบรับรองการจองซ้ือหุน 
SUBSCRIPTION CERTIFICATE

บริษัท บรษัิท เอสซีจี แพคเกจจิ �ง จํากัด (มหาชน) (SCGP) 
Company

เรียน    1001509799 ฝากสงวันที่ 28/09/2020

วันที่
Date

28/09/2020

TO :   นายตัวอยาง เพิ่มทุน 

191 สีลมคอมเพล็กซ บางรัก กทม.

90250
No.80

RT520687410TH

(กรุณาแนบใบรับรองการจองซื้อหุนนี้พรอมกับใบจองซื้อหุน) 
PLEASE SUBMIT WITH YOUR SUNSCRIPTION FORM

จำนวนเงินคาหุนที่ออกใหม
AMOUNT (BAHT)

ทานถือหุนเดิมอยู
NUMBER OF SHARED HELD

เลขทะเบียนผูถือหุน
Registration No.

1001509799

ในกรณีที่จองซื้อไมตรงตามสิทธิ โปรดกรอกชองนี้
IN CASE OF SUBSCRIPTION NOT EQUAL TO THE SUBSCRIPTION RIGHT
PLEASE FILL IN HERE

สามัญ 
บุริมสิทธิ    
รวม  

ทานมีสิทธิจองซื้อหุนใหมได
YOUR SUBSCRIPTION RIGHT 

1,128,000

x,xxx

x,xxx x,xxx.xx
[ x : x @ x.xx]

x,xxx

28/09/2020

นายตวัอย่าง เพิ�มทุน

1    0     0   1     5    0     9    7    9  9

3    1    0    1     5    0    0     0    4    4    4     6    6

x,xxx.xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

นายตวัอย่าง เพิ�มทุน

02-123-4567

----- ตัวอยาง -----

/ Mr. Abc Def

/ Mr. Abc Def



แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

   วนัที.่................………….…….….. 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 

ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 
1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั  ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 

ส ำหรบันิติบุคคล 
1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์
  (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA

TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  

ิ่ ี่ ่ ้สงทสงมาดวย 6



แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

 
 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นใน SCC (“Pre-emptive Rights”) 

เขียนที่ ______________________________________ 

วนัที่_______________________________________ 
 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ________________________________________________  
 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                    หรือ    ใบตา่งด้าว   หรือ   หนงัสือเดินทาง เลขที่ 
________________________________________________ หรือ เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่ ___________________________________  
ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่อยู่ที่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ SCC ณ วนัที่ 11 กนัยายน 2563 (วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date))
หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ _________________________________________ สญัชาติ ________________________________ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของ SCC ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ SCC ณ วนัที่ 11 กนัยายน 2563 
(วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date)) โดยถือหุ้นสามญัของ SCC จ านวน ______________________หุ้น และประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน _____________________________หุ้น และมีความประสงค์ขอมอบอ านาจให้ 
  น าย     น า ง     น า งส าว  __________________________________ สัญ ช าติ  ______________อ ายุ ________________ปี  
 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                    ที่อยู่ เลขที_่___________________________________ 
ห มู่ บ้ า น /อ า ค า ร __________________________________ซ อ ย ________________________ถ น น __________________________  
ต าบล/แขวง_________________________อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั__________________________________________ 
รหสัไปรษณีย์__________________________(“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) เป็นผู้ รับมอบอ านาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดย
ให้มีอ านาจในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ Pre-emptive Rights (“กำรจองซือ้”) จ านวน__________________หุ้ น 
รวมเป็นเงินคา่จองซือ้ทัง้สิน้    บาท กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับ
จองซือ้รวมถึงมีอ านาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซือ้และเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ รวมถึงส่งมอบและ
รับคืนเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการจองซือ้ ช าระค่าจองซือ้และเงินใด ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ การให้ข้อมลู ในการติดต่อกบับริษัทฯ และตวัแทน
รับจองซือ้เก่ียวกบัการจองซือ้ การตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขใด ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ ตลอดจนการด าเนินการใด ๆ ทัง้ปวงอนัจ าเป็น
และสมควรที่เก่ียวกบักบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้จนเสร็จการ 

ทัง้นี ้กิจการ และบรรดาการกระท าใด ๆ ที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความในหนังสือ
มอบอ านาจฉบบันีแ้ล้ว ให้ถือเสมือนหนึง่วา่ข้าพเจ้าได้กระท าลงไปด้วยตนเองทกุประการ และให้มีผลผกูพนักบัข้าพเจ้าทัง้สิน้ 

หนงัสือมอบอ านาจฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ของหนงัสือฉบบันีเ้ป็นต้นไป 

เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ที่ระบุ
ข้างต้น 

 
ลงช่ือ_________________________ผู้มอบอ านาจ 

(                                            ) 
 

ลงช่ือ_________________________ผู้ รับมอบอ านาจ 
(                                            ) 

 

ลงช่ือ_________________________พยาน 
(                                            ) 

 

ลงช่ือ_________________________พยาน 
(                                            ) 

อำกร
แสตมป์ 
30 บำท 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จาํกัด (มหาชน) 

(SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED) 

 

ส่วนท ี1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

  

ข้อมูลสรุปนีเป็นข้อมูลทีมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชีชวนฉบับล ่าส ุดทีบริษัทฯ ยืนต่อ

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) เมือวันที 3 กันยายน 2563 ทงันี ผู้ลงทุนสามารถ

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอืน ๆ จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีชวนฉบับทีมีผลบังคับใช้ได้ที website 

ของสาํนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ซึงจะมีการนาํเสนอใน website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป 
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ส่วนท ี1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

ข้อมูลสรุปนีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีชวน ซงึเป็นเพียงข้อมูล

สรุปเกียวกับการเสนอขาย ลกัษณะและความเสียงของบริษัททีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดงันัน ผู้

ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชีชวนฉบับ

เต็ม ซึงสามารถขอได้จากผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการ

เสนอขายหล ักทรัพย์และร่างหน ังสือชีชวนทีบริษัทฯ ยืนต่อสําน ักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อประชาชน  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจงิ จาํกัด (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย: วนัที [•]-[•]) 

ข้อมูลเกียวกับการเสนอขาย: 

 

ผู้เสนอขาย: บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   
 

ประเภทธุรกิจ:  บริษัทฯ เป็นบริษัททีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) ที

ประกอบธรุกิจหลกัในการให้บริการโซลูชนัด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ซงึแบ่งออกเป็น 

2 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรและสายธุรกิจเยือและกระดาษ 

รวมถึงธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวเนือง 
 

จาํนวนหุ้นทีเสนอขาย:  หุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายโดยบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

26.5 ของจํานวนหุ้นสามญัทีออกและชําระแล้วทงัหมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิมทุนในครังนี (ไม่รวมจํานวนหุ้นทีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซือหุ้นสามัญ

เพมิทุนจากบริษัทฯ ในกรณีทีมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกนิ) 
 

หาก ณ วันปิดการเสนอขายหุ้ นทังหมดจํานวน 1,127,550,000 หุ้ น มีผู้ จองซือหุ้ นเป็น

จํานวนมากกว่าหุ้ นทังหมดทีเสนอขายดังกล่าว อาจมีการจัดสรรหุ้ นส่วนเกิน (Over-

Allotment) จํานวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น ซงึหุ้นส่วนเกินดงักล่าวจะมีจํานวนไม่เกินร้อย

ละ 15.00 ของจํานวนหุ้นทีเสนอขายในครังนี  อย่างไรก็ดี จํานวนหุ้นทีเสนอขายสุดท้ายจะ

ขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และผู้

ซอืหุ้นเบอืงต้นในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 
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สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: 

ประเภทผู้ลงทุน  จาํนวนหุ้นทีเสนอขาย 

(หุ้น) 

สัดส่วนทีเสนอขาย 

(ร้อยละ) 

[•] [•] [•] 

[•] [•] [•] 

รวมทงัสิน   100.0 

  

เงือนไขในการจัดจาํหน่าย:       รับประกนัการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังจํานวน (Firm Underwriting) ตามจํานวน

หุ้นทีระบไุว้ในสญัญาแต่งตงัผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย (Underwriting 

Agreement) แล ะสัญ ญ าซื อขา ยหุ้ น ใ น ต่ าง ปร ะเท ศ  ( International Purchase 

Agreement) (ถ้ามี)  

      ไม่รับประกนัการจําหน่าย (Best Effort) 

ราคาทีเสนอขายต่อประชาชน: [•] บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย:                           [•] บาท 

มูลค่าทีตราไว้ (Par Value):     1.0 บาทตอ่หุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value): 20.9 บาทต่อหุ้น 

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันยืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. จนถึงวันทีเสนอขาย: 

 ไม่มี    จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ: … หุ้น ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ: ….. บาท 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มทีปรึกษาทางการเงนิ และ/หรือกลุ่มผู้จัดจาํหน่าย

หลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของทีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้

จาํหน่ายหลักทรัพย์ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มทีปรึกษา

ทางการเงิน และ/หรือกลุ่มผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อืนทีอาจทําให้ทปีรึกษาทางการเงนิ และ/

หรือผู้จดัจําหน่ายหลักทรัพย์ขาดความอิสระในการทําหน้าที 

 ไม่มี    มี ณ วนัที 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้วงเงินกู้ ยืมกบั 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ซึงเป็นทีปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้ ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ซึงเป็น

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 

โดยรวมเป็นวงเงินกู้  จํานวน 9,763 ล้านบาท และ มียอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที 30 

มิถนุายน 2563 จํานวน 2,907 ล้านบาท 
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 (2) ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ซึงเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.9 ของ

บริษัทหลักทรัพย์ บวัหลวง จํากัด (มหาชน) ซึงเป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย 

โดยรวมเป็นวงเงินกู้  จํานวน 7,487 ล้านบาท และ มียอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที 30 

มิถนุายน 2563 จํานวน 1,375 ล้านบาท 

ทีมาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพือประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย:  

[•] 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ทีไม่ติด Silent Period: จํานวน [•] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [•] ของจํานวน

หุ้นทีออกและเรียกชําระแล้วทังหมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิมทุนในครังนี 

ตลาดรอง:  SET               mai 

หมวดธุรกิจ (Sector): สินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:   Profit Test       Market Capitalization Test 

 
 

บริษัทฯ ประมาณการว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ในครังนี (ภายหลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการเสนอขาย

หลกัทรัพย์) จํานวนประมาณ [•] – [•]  ล้านบาท (โดยมีการเสนอขายหุ้นทงัจํานวน แต่ไม่มีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน) หรือ 

[•] – [•]  ล้านบาท (โดยมีการเสนอขายหุ้นทงัจํานวน และรวมหุ้นทีผู้ จัดหาหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิซือหุ้ นสามัญเพิมทุนทัง

จํานวนจากบริษัทฯ กรณีทีมีการจดัสรรหุ้นสว่นเกิน)  

ทังนี บริษัทฯ อาจพิจารณานําเงินส่วนหนึงทีได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครังนี (หลังหักค่าใช้จ่าย

ในการเสนอขายหลักทรัพย์) รวมถึงเงินทีได้รับหากผู้จดัหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ใช้สิทธิซือหุ้ นเพิม

ทุนส่วนเกินจากบริษัทฯ ในกรณีทีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินตามทีระบุในตาราง

ด้านล่างนี  

บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครังนี (ภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย

หลกัทรัพย์) ดงันี: 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จาํนวนเงนิทีใช้

โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด หมายเหตุ 

1. ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยาย

ธุรกิจด้วยการขยายกําลังการ

ผลิตของบริษัทฯ (organic) และ/

หรือการเข้าซือกิจการ รวมถึง

ทรัพย์สินอนื (inorganic) 

[•] [•] [•] [•] 
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2. ชําระคืนเงินกู้ ยืมให้กับบริษัท

ให ญ่  และ / หรื อส ถาบัน ท า ง

การเงิน (ซึงอาจรวมถึงสถาบัน

ทางการเงินมีความสมัพันธ์กับที

ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ

ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ

รั บ ป ร ะ กั น ก า ร จํ า ห น่ า ย

ห ลั ก ท รั พ ย์  แ ล ะ /ห รื อ ผู้ จั ด

จําหน่ ายแ ล ะ รับปร ะกัน ก า ร

จําหน่ายหลกัทรัพย์) 

[•] [•] [•] [•] 

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินกิจการ 

[•] [•] [•] [•] 

 

อย่างไรก็ดี ในกรณีทียังไม่ได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครังนีเพือใช้เป็นเงินลงทุนในการ

ขยายธรุกจิด้วยการขยายกําลงัการผลิตของบริษัทฯ (organic) และ/หรือการเข้าซือกจิการ รวมถงึทรัพย์สินอืน (inorganic) 

ตามทีคาดหมายในตารางข้างต้น บริษัทฯ อาจใช้เงินทีได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครังนี ในการเข้าทําธุรกรรม

ต่างๆ เพือประโยชน์ในการบริหารเงิน (Treasury Management) ของบริษัทฯ ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในรายการ

ดังต่อไปนี 

 

 วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จาํนวนเงนิทีใช้

โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด หมายเหตุ 

1. ชําระคืนเงินกู้ยืมให้กบับริษัทใหญ่ [•] [•] [•] [•] 

2. ชําระคืนเงินกู้ยืมให้กบัสถาบนัทาง

การเงิน (ซงึอาจรวมถงึสถาบนัทาง

ก า ร เ งิ น มี ค ว า ม สัม พัน ธ์ กับ ที

ป รึกษาทางการเงิน และ/หรือ

ผู้ จัดกา รการจัด จําหน่ายแ ละ

รับประกนัการจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

แ ล ะ /ห รื อ ผู้ จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ

รับประกนัการจําหน่ายหลกัทรัพย์) 

[•] [•] [•] [•] 

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นประมาณการทีดีทีสุดในการ

จดัสรรเงินทีได้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ครังนี ซงึขนึอยู่กบัแผนงานของบริษัทฯ และประมาณการเกียวกบัค่าใช้จา่ยของ
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บริษัทฯ ในปัจจบุนั ทงันี แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง อาจแตกต่างกันไป ดงันนั แผนการใช้

เงินทีเกดิขนึจริงจงึอาจแตกต่างไปจากแผนงานปัจจุบนั นอกจากนี จํานวนหุ้นทีเสนอขายสดุท้ายอาจน้อยกว่าจํานวนหุ้นที

เสนอขายขันสงูสดุตามทีได้เปิดเผยในเอกสารฉบบันี ซงึอาจทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ครังนีน้อย

กว่าทีประมาณการไว้ข้างต้น ดงันนั แผนการใช้เงินทีเกิดขึนจริงจงึอาจแตกตา่งไปจากประมาณการทีระบไุว้ข้างต้น และทํา

ให้บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นต้องจดัสรรเงินทีจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครังนีแตกต่างไปจากประมาณการ

ข้างต้น โดยบริษัทฯ เชือว่ากรณีดงักลา่วจะไม่ส่งผลกระทบตอ่แผนการลงทนุของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั ทงันี หากบริษัท

ฯ มีการเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามทีคาดหมายใน 2 ตารางข้างต้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที

เกียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 
 

 

นโยบายการจ่ายปันผล 

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ซงึรวมถึงพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และทีได้มีการแก้ไขเพมิเติม) ทีกําหนดวา่บริษทัมหาชนจํากดัจะสามารถจ่ายเงินปันผลจาก

งบการเงินเฉพาะกจิการได้ในกรณีทีไม่มีการขาดทุนสะสม 

            บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินได้

นิติบุคคลและหลงัหกัสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี โดยอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวอาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้ ทังนี ขึนอยู่กบัผลการดําเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน 

สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุนเพิมเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสํารองเงินไว้เพือชําระคืนเงินกู้ยืม 

หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงือนไขและข้อจํากัดตามทีกําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและปัจจยัอืน ๆ ที

เกียวข้องในการบริหารงาน 

ทงันี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวต้องไม่เกินกว่ากําไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามแนวทางทีปรากฎตาม

คําชีแจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

            นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามทีคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้

ความเห็นชอบและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครังคราวเมือเห็นว่า

บริษัทย่อยมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนันได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายประเทศทีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตังอยู่ 

และให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยรายงานให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ทงันี คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพือผลประโยชน์ต่อผู้

ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดําเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุนเพิมเติม 

แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสํารองเงินไว้เพือจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย 

เ งือนไขและข้อจําก ัดตามทีกําหนดไว้ในสญัญากู้ย ืมเงิน และปัจจ ัยอืน ๆ ทีเกียวข้องในการบริหารงานตามที

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร 
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              บริษัทฯ มีแนวทางในการกํากบัดูแลบริษัทย่อยเพือให้บริษัทย่อยดําเนินการจ่ายเงินปันผลอย่างสมําเสมอ โดย

บริษัทย่อยหลกัจะมีอตัราการจ่ายเงินปันผลอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถงึร้อยละ 100 ของกําไรสุทธิของบริษัทย่อยหลกัดงักล่าว 

ทงันี การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยหลกัขึนอยู่กบัปัจจยัอืน ๆ ด้วย เช่น ผลการดําเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการ

เงนิ การกนัเงินสํารองตามกฎหมาย การตกลงกนัระหว่างผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที . .  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผูถื้อหุน้  
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รายละเอียดเกียวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์: 

บริษัทฯ เป็นบริษัทชนันําทีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) เพือให้บริการโซลูชัน

ด้านบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นําเสนอทงับรรจภุณัฑ์จากเยือและกระดาษ (Fiber-Based 

Packaging) บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) และ

ภาชนะบรรจุอาหาร (Food Service Products) พร้อมบริการออกแบบ การพิมพ์และโซลูชันทีหลากหลายตามทีลูกค้า

ต้องการ จากข้อมูลของ ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั จดัทํา ณ เดือนสิงหาคม  ในปี 2562 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระดาษบรรจุ

ภณัฑ์รายใหญ่ทีสดุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีกําลงัการผลิตรวม 4.0 ล้านตนัต่อปี (รวมกําลงัการผลิตของ Fajar) 

และเป็นผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์กล่องลูกฟกู (Corrugated Containers) รายใหญ่ทีสดุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีกําลงั

การผลิตรวม 1.1 ล้านตนัต่อปี นอกจากนี จากข้อมูลของ ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั จัดทํา ณ เดือนสิงหาคม  ในปี 2562 

บริษัทฯ ยังเป็นผู้ ให้บริการโซลูชนัด้านกระดาษบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรทีใหญ่ทีสุดในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมือ

พิจารณาจากปริมาณการขาย  

ทงันี บริษัทฯ เป็นหนงึในผู้ให้บริการชนันําด้านบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรขนาดใหญ่ทีสุดในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ทีมีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตัง และมีแหล่งจัดหาวัตถุดิบเองได้โดยตรง เช่น เศษกระดาษรีไซเคิล 

(Recovered Paper หรือ "RCP") ไม้ เยอืและกระดาษ การทีบริษัทฯ สามารถเข้าถงึวตัถุดบิทีสําคญัและผลิตภณัฑ์ขนัต้นได้

โดยตรงเป็นสิงสําคญัในการเสริมสร้างคณุภาพของผลิตภัณฑ์ขนัปลาย  และความน่าเชือถือในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

อย่างสมําเสมอ รวมถึงรักษาความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทุน สงิเหล่านีส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบ

วงจรของบริษัทฯ นนัยากทจีะลอกเลียนแบบได้โดยง่าย ทงันี บริษทัฯ มีเปา้หมายทีจะรักษาสถานะในการเป็นผู้ให้บริการด้าน

บรรจภุณัฑ์ชนันําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ทีนําเสนอโซลูชนัด้านบรรจภุณัฑ์แบบ

ครบวงจรด้วยผลิตภณัฑ์ทีมีนวตักรรมตามแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจหมนุเวียน 

การดําเนินงานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated 

Packaging Chain) และสายธุรกจิเยือและกระดาษ (Fibrous Chain) 
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 สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร: บริษัทฯ จําหน่ายผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์จากเยือและกระดาษ (Fiber-Based 

Packaging) กระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper) และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ 

( Performance and Polymer Packaging) ใน ส่ ว น ของบ ร รจุภัณ ฑ์จ าก เ ยื อแ ล ะก ระ ด าษ  ( Fiber-Based 

Packaging) บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายบรรจภุณัฑ์กล่องลกูฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภณัฑ์กล่องพิมพ์

สีเพือการแสดงสินค้า (Retail Display Packaging) ถุงกระดาษรีไซเคิลสําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และถุง

อตุสาหกรรมเป็นหลัก และเพือส่งเสริมการนําเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากเยือและกระดาษทีแข็งแกร่งและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จงึได้พฒันาธุรกิจสาย PPP ตงัแต่ปี 2558 จนสามารถผลิตบรรจภุณัฑ์

แบบออ่นตวั (Flexible Packaging) และบรรจุภณัฑ์แบบคงรูป (Rigid Packaging) ซงึเป็นผลิตภณัฑ์ทีเหมาะกบั

ลูกค้าผู้ ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว (Fast-Moving 

Consumer Goods หรือ “FMCG”) เช่น อาหารและสินค้าอปุโภคบริโภค โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ 

มีผลิตภัณฑ์ในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรทีครอบคลุมและหลากหลายประมาณ 120,000 รูปแบบ 

(Stocking Keeping Unit หรือ "SKU”) เพือรองรับตลาดผู้บริโภคทีมีแนวโน้มความต้องการทีหลากหลายและเติบโต

สงู นอกจากนีเพือเป็นการสนับสนุนการนําเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ฝ่ายโซลูชนัด้านการออกแบบ

ของบริษัทฯ กล่าวคือ อินสไปร์ สตูดิโอ ("Inspired Studio") ซงึเป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบ

วงจรของบริษัทฯ ยังให้บริการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์ ระบบขายหน้าร้าน (point-of-sale) และวัตถุประสงค์

ทางการตลาดอืนๆ ทีชนะรางวลัตา่งๆ มาแล้วด้วย 

 สายธุรกิจเยือและกระดาษ: บริษัทฯ จําหน่ายภาชนะสําหรับบรรจอุาหาร ผลิตภณัฑ์เยือและกระดาษ ซงึส่วนใหญ่

ประกอบไปด้วยกระดาษพิมพ์เขียน และเยอืกระดาษ 

สัดส่วนรายได้: 

ตารางข้างล่างนีแสดงให้เห็นถึงสดัส่วนรายได้จากการขายของบริษัทฯ จากแต่ละสายธุรกิจสําหรับช่วงเวลาทีได้

ระบไุว้ 

 สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 

 มิถุนายน 

 
2560 (ร้อยละ)(1) 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 

 

                                            (ตรวจสอบแล้ว)                                                              (สอบทานแล้ว) 

                           (ล้านบาท ยกเว้นจาํนวนร้อยละ) 

สายธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร2)         

  บรรจภุณัฑ์จากเยือและกระดาษ ...  24,233 29.7 25,376 29.1 24,615 27.7 11,649 25.4 

  กระดาษบรรจภุณัฑ์ .....................  35,645 43.8 38,135 43.7 41,725 46.8 23,294 50.7 

 บรรจภุณัฑ์จากวสัดสุมรรถนะสูงและ 

พอลิเมอร์ ......................................  3,824 4.7 4,723 5.4 5,285 5.9 3,491 7.6 

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุ

ภณัฑ์แบบครบวงจร(3) ....................  63,702 78.2 68,234 78.2 71,625 80.4 38,434 83.7 

         

สายธุรกิจเยอืและกระดาษ(2)         

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยอื

และกระดาษ(3) ...............................  17,753 21.8 19,021 21.8 17,445 19.6 7,469 16.3 

รายได้รวมจากการขาย ...................  81,455 100.0 87,255 100.0 89,070 100.0 45,903 100.0 

 

หมายเหตุ:  
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(1) คํานวณเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการขายของบริษัทฯ 

(2) ข้อมลูตามส่วนงานแต่ละส่วนของสายธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรนํามาจากข้อมูลทางการเงินสําหรบัผู้บริหารทีไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจาก

ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ 

(3) สทุธิจากการตดัรายการระหว่างสายธุรกิจ 

 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที 24 มีนาคม 2563 และภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นการทวัไป

เป็นครังแรก สรุปได้ดงันี 

รายชือผู้ ถือหุ้น 

ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพมิทุนต่อประชาชนเป็นการ

ทวัไปเป็นครังแรก 

ณ วันที 24 มีนาคม 2563 

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชน 

เป็นการทวัไปเป็นครังแรก 

ภายใต้สมมตฐิานว่าจะไม่มีการ

ใช้สิทธิซอืหุ้นส่วนเกนิ 

ภายใต้สมมตฐิานว่าจะมีการใช้

สิทธิซือหุ้นเพิมทุนส่วนเกินทงั

จาํนวน( ) 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สดัส่วน

การถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สดัส่วนการ

ถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สดัส่วนการ

ถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. SCC(1) 3,095,882,660 99.04 3,095,882,660 72.78 3,095,882,660 70.00(2) 

2. นายเทวญั ตนัติจตัตา

นนท์ 

2,320,000 0.07 2,320,000 0.05 2,320,000 0.05 

3. บริษัทแรนเดอรีเบอ

รามาการ จํากดั 

1,872,000 0.06 1,872,000 0.04 1,872,000 0.04 

4. นางสาวอรพินทร์ ธิดา

รัตน์ 

1,634,000 0.05 1,634,000 0.04 1,634,000 0.04 

5. นายแมน นานา 1,563,200 0.05 1,563,200 0.04 1,563,200 0.04 

6. Roman Catholic 

Mission of Bangkok 

1,068,960 0.03 1,068,960 0.03 1,068,960 0.02 

7. นายอเุทน ตนัติจตัตา

นนท์ 

1,000,000 0.03 1,000,000 0.02 1,000,000 0.02 

8. นายสมศกัดิ นานา 931,440 0.03 931,440 0.02 931,440 0.02 

9. นายพพิฒัพงศ์ อิศร

เสนา ณ อยธุยา 

528,880 0.02 528,880 0.01 528,880 0.01 

10. นายยพุ นานา 499,440 0.02 499,440 0.01 499,440 0.01 

11. ผู้ถือหุ้นรายยอ่ยอืนๆ 18,699,420 0.60 18,699,420 0.45 18,699,420 0.43 

12. ประชาชนทวัไป - - 1,127,550,000 26.51 1,296,680,000 29.32 

รวม 3,126,000,000 100.00 4,253,550,000 100.00 4,422,680,000 100.00 

 

หมายเหต:ุ  (1) SCC เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึงประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding 

Company) โดยเข้าไปถือหุ้นหรือลงทนุในธรุกิจหลกั 3 กลุม่ธรุกิจ ได้แก่ ธรุกิจซีเมนต์และผลติภณัฑ์กอ่สร้าง ธรุกิจเคมิคอลส์ และธรุกิจบรรจภุณัฑ์  
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(2) จํานวนหุ้นสามญัเพมิทนุทเีสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทวัไปเป็นครังแรก (IPO) จะมีสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุในครังนี และ SCC จะยังคงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ในสดัส่วนไม่ตาํกวา่ร้อยละ 70 ของทนุชําระ

แล้วของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทนุในครังนี 

( ) ในกรณีทีมีการจัดสรรหุ้ นส่วนเกินทังจํานวน ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะดําเนินการยืมหุ้นจาก SCC จํานวนไม่เกิน  

, ,  หุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัท: 

ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ  ท่าน ดังนี(1)  

รายชือคณะกรรมการบริษัท ตําแหน่ง 

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายชลณฐั ญาณารณพ รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายชมุพล ณ ลําเลียง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นางไขศรี เนืองสกิขาเพียร กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายชาลี จนัทนยงิยง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. ศาสตราจารย์พเิศษ กติพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์  กรรมการอสิระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

8. นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ กรรมการ 

9. นายธรรมศกัดิ เศรษฐอดุม กรรมการ 

10. นายวิชาญ จติร์ภกัดี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร(1) 

11. นายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการอสิระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

12. นายวิบลูย์ ตวงสทิธิสมบติั กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

หมายเหต ุ (1) ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 217 (1/2563) เมือวนัที 28 มกราคม 2563 มีมติอนมุัติตําแหน่งของผู้บริหารโดยให้มีผลตงัแต่วนัที 1 

กมุภาพนัธ์ 2563 

 

สรุปปัจจัยความเสียง : 

1. ความเสียงเกียวกบัธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

1.1 อุตสาหกรรมทีบริษัทฯ ดําเนินการอยู่เป็นธุรกิจทีมีการแข่งขันสูง และการแข่งขันทีเพิมสูงขึนอาจกดดันให้

ยอดขายและราคาขายผลติภณัฑ์ของบริษทัฯ ลดลง 

1.2 ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศยัการจดัหาวตัถุดบิและพลงังานทีพึงพาได้ ซงึหากบริษัทฯ ขาดแคลนวตัถดุิบ หรือการ

จดัส่งวตัถุดิบล่าช้า หรือต้นทุนวัตถุดิบเพิมสูงขึน (เช่น ไม้ ไม้สบั RCP หรือพลงังาน) อาจส่งผลกระทบทางลบ

อย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธรุกิจของบริษัทฯ 
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1.3 ความผนัผวนของราคาวัตถุดิบและพลงังานทีสําคญั ตลอดจนการทีบริษัทฯ อาจไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้

สะท้อนต้นทุนขายทีเพิมขนึได้ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อประสิทธิภาพด้านต้นทุน

และอตัรากําไรของบริษัทฯ 

1.4 หากบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มของเทคโนโลยี หรือพฒันาและทําการตลาดผลิตภณัฑ์ทีสร้างสรรค์

จากนวตักรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไปได้ ธุรกิจ ฐานะ

ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั 

1.5 บริษัทฯ อาจไม่สามารถขยายธุรกิจไปยงัตลาดในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 

หรือบริษัทฯ อาจประสบปัญหาในการบริหารจดัการการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ซงึอาจส่งผลกระทบในทาง

ลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

1.6 บริษัทฯ อาจไม่ประสบความสําเร็จในการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ หรือในการรวมเข้ากบักิจการ หรือธุรกิจทีบริษัทฯ 

ได้มาจากการเข้าควบรวมกิจการ 

1.7 บริษัทฯ อาจต้องรับรู้การด้อยค่าทีเกียวกบัคา่ความนิยม (Goodwill) และสนิทรัพย์อืน 

1.8 การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจทําให้บริษทัฯ ต้องมีคา่ใช้จ่ายและความรับผิดด้านสิงแวดล้อมจํานวนมาก 

1.9 หากบริษทัฯ ไม่สามารถรักษาหรือสร้างชือเสียงของบริษัทฯ และใช้แผนกลยทุธ์ด้านการขายและการตลาดได้เป็น

ผลสําเร็จ ธรุกจิของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ  

1.10 หากมาตรการและระบบควบคมุคณุภาพต่าง ๆ ล้มเหลวส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เกิดความผิดพลาดหรือ 

มีการปนเปือน อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจและชือเสียงของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

1.11 ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคและปัจจยัภายนอกส่งผลกระทบต่อความต้องการผลิตภณัฑ์และโซลชูนัด้านบรรจุภณัฑ์ 

ซงึปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 

1.12 การผลติในโรงงานของบริษัทฯ อาจหยดุชะงกัอย่างมีนยัสําคญั 

1.13 ธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนสนบัสนุนเป็นจํานวนมาก และมีความเสียงและความไม่

แน่นอนหลายประการ ซงึบริษัทฯ อาจไม่สามารถขยายธุรกิจได้สําเร็จตามทีคาดหมาย หรือแผนการขยายธุรกิจ

อาจต้องใช้งบประมาณเกนิกว่าทีได้ตงัไว้ และอาจไม่ได้รับผลทางเศรษฐกิจหรือทางการค้าตามทีคาดหมาย 

1.14 การขยายสวนไม้ของบริษัทฯ อาจทําให้บริษัทฯ มีความเสียงอนัเกียวกบัสินทรัพย์ประเภทสวนไม้เพมิเตมิ 

1.15 บริษัทฯ มีความเสียงเกียวกบับริษัทร่วมและการดําเนินการร่วมกนัทางการค้ากับพันธมิตรทีอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ หลายประการ 

1.16 คดีความ การดําเนินคดี การสอบสวนของรัฐบาลและหน่วยงานกํากบัดูแล และ/หรือกระบวนพิจารณาใดๆ อาจ

ทําให้บริษัทฯ มีความรับผิดจํานวนมาก หรือต้องหยุดการดําเนินการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ

ดําเนินงานทางการเงนิของบริษทัฯ 

1.17 การเปลียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมาย หรือการทีบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายทีใช้

บังคับอยู่ในปัจจุบันได้นันอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และโอกาสทางธรุกิจของบริษัทฯ 

1.18 ใบอนุญาตและการอนุมตัิต่างๆ ในการดําเนินการ ก่อสร้างโรงงานผลิตของบริษัทฯ หรือการใช้งานอปุกรณ์บาง

ประเภทนนัมีความแตกต่างกัน และอาจขอรับใบอนุญาตและการอนุมัติต่างๆ ได้ยาก และเมือบริษัทฯ ได้รับ
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ใบอนญุาตและการอนมุตัิดงักล่าวแล้ว อาจมีการแก้ไขเพิมเตมิ กําหนดข้อจํากดัสําหรับใบอนญุาตและการอนุมตัิ 

หรืออาจมีการเพิกถอนใบอนญุาตหรือการอนมุตั ิและอาจไม่สามารถต่อใบอนญุาตหรือการอนมุตัิดงักลา่วได้ 

1.19 บริษัทฯ อาจต้องมีความรับผดิในกรณีทีมีอบุตัิเหตทีุเกิดขนึในพืนทีโรงงานผลิตของบริษัทฯ 

1.20 กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ อาจไม่เพียงพอสําหรับการคุ้มครองความเสียหายทงัหมดทีอาจเกิดขึนในการ

ประกอบธรุกจิ หรือในการดําเนินการอืนใด 

1.21 ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนนัขึนอยู่กับ

การทีบริษัทฯ สามารถว่าจ้างและรักษาผู้บริหารและบุคลากรหลกัได้ 

1.22 บริษัทฯ จะต้องบํารุงรักษา ป้องกนั และ/หรือยกระดบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนือง 

1.23 เนืองจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) ความเพียงพอของกระแสเงิน

สดและความสามารถในการชําระหนีของบริษัทฯ นนัขนึอยู่กบัเงินปันผลทีได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.24 การเข้าทําธุรกรรมการป้องกนัความเสียง ของบริษัทฯ อาจไม่เพียงพอทีจะช่วยป้องกันผลกระทบจากความผนั

ผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และอาจทําให้เกิดผลขาดทุนจํานวนมาก รวมทงัทําให้กําไรสําหรับ

แต่ละงวดมีความผนัผวน 

1.25 หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้อยู่ในระดบัทีน่าพอใจได้ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

อาจได้รับผลกระทบในทางลบ 

1.26 ความผนัผวนของอตัราดอกเบียอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

1.27 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการนัดหยุดงาน การชะลอการทํางาน และการทีต้นทุนด้านแรงงาน

เพมิสงูขนึ และปัญหาด้านแรงงานอืนๆ 

1.28 เอกสารฉบบันีมีข้อมลูทางการเงินเสมือนทีผู้สอบบญัชียงัมิได้ตรวจสอบ 

1.29 บริษัทฯ มีความเสียงเกียวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าและกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวกับเศรษฐกิจและการ

ปกครอง 

1.30 บริษัทฯ อาจต้องพงึพาการให้บริการทางธุรกิจบางประเภทจาก SCC   

1.31 ข้อเท็จจริงและสถิติจากแหล่งข้อมูลของทางการและทางอตุสาหกรรมทีปรากฏในเอกสารฉบบันีซงึเกียวข้องกับ

เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอืนในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบ

วงจร (Integrated Packaging Chain) สายธุรกิจเยือและกระดาษ (Fibrous Chain) และการให้บริการโซลูชัน

และนวตักรรมด้านบรรจุภณัฑ์ ต้องศกึษาอยา่งรอบคอบและใช้ข้อมลูด้วยความระมดัระวงั 

1.32 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในระดับต่าง ๆ เช่น COVID-  อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ธุรกิจ การดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษทัฯ 

2. ความเสียงทีเกียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอืน 

2.1 การประกอบธุรกจินอกประเทศไทยทําให้บริษัทฯ มีความเสียงทีเกียวข้องกบัประเทศทีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 

2.2 การที Fajar ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่สามารถดํารงสดัส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(Free Float) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) ได้ ทําให้ Fajar 

ได้รับการแจ้งเตือนทางปกครอง เสียค่าปรับ หรือถูกระงบัการซือขายหลกัทรัพย์บน IDX และอาจทําให้หุ้นของ 

Fajar ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน IDX ซงึอาจส่งผลกระทบต่อ Fajar และ ชือเสียงของ

บริษัทฯ 
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2.3 บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเข้าซือหุ้นในบริษัทซึงมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ Ho Chi 

Minh Stock Exchange (HOSE) ซึงอาจทําให้ไม่สามารถดํารงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นราย

ยอ่ย (Free Float) ตามเกณฑ์ของ HOSE ได้ในอนาคต ทําให้บริษัทดงักล่าวอาจได้รับการแจ้งเตือนทางปกครอง 

หรือถกูระงบัการซือขายหลกัทรัพย์บน HOSE ซงึอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทดงักล่าวและ ชือเสียงของ

บริษัทฯ 

2.4 ความเสียงเพมิเตมิเกยีวกบัประเทศอนิโดนีเซีย 

2.4.1 เหตกุารณ์ทางการเมืองและทางสงัคมในปัจจุบนัในประเทศอินโดนีเซียอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย 

2.4.2 การก่อการร้ายในประเทศอนิโดนีเซียอาจทําให้ประเทศอนิโดนีเซียขาดเสถียรภาพ ซงึจะส่งผลกระทบ

ในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2.4.3 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเรืองดุลอํานาจระหว่างรัฐบาลท้องถินและรัฐบาล

กลางในประเทศอนิโดนีเซีย 

2.5 ความเสียงเพมิเตมิเกยีวกบัประเทศเวียดนาม 

2.5.1 ความไม่แน่นอนในเรืองของระบบเศรษฐกิจและกฎหมายในประเทศเวียดนาม 

2.5.2 รัฐบาลประเทศเวียดนามอาจใช้อํานาจยึดธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามในกรณีทีประเทศ

เกดิสงคราม การก่อการกบฏ เกดิภยัพิบตัสิาธารณะ หรือภาวะฉกุเฉินในประเทศ 

2.5.3 บริษัทฯ อาจถกูโต้แย้งเกียวกบักรรมสทิธิในทีดินซงึเป็นทีตงัหรือจะเป็นทีตงัของโรงงานของบริษัทฯ ใน

อนาคต 

2.5.4 กฎหมายภาษีอากรในประเทศเวียดนามอาจมีการเปลียนแปลง 

2.6 ความเสียงเพมิเตมิเกยีวกบัประเทศฟิลปิปินส์ 

2.6.1 การขาดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศฟิลปิปินส์ 

2.6.2 การก่อการร้ายและอาชญากรรมทีมีความรุนแรงอาจทําให้ประเทศฟิลิปปินส์ขาดเสถียรภาพ 

3. ความเสียงเกียวกบัความเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ 

3.1 ปัจจุบนัยงัไม่มีตลาดสําหรับการซือขายหุ้นของบริษัทฯ และมีความเสียงเกียวกบัการซือขายและส่งมอบหุ้นของ

บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3.2 บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ SCC ซงึอาจมีผลประโยชน์ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ

ผู้ลงทนุในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการกําหนดแนวทางและนโยบายในการเข้าทํา

รายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ไว้แล้ว (โปรดพิจารณา

รายละเอยีดเพิมเตมิในส่วนที 2.3.14 – “รายการระหว่างกนั”) 

3.3 มลูคา่ทางบญัชีทีมีตวัตนสทุธิของหุ้นของบริษทัฯ ซงึออกในการเสนอขายครังนีอาจน้อยกวา่มูลค่าการเสนอขาย

และมลูคา่หุ้นของผู้ลงทนุอาจลดลง (Dilution) ในทนัทีและในจํานวนมาก 

3.4 หากมีการขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นจํานวนมากอาจทําราคาหุ้นของบริษทัฯ ลดลงได้ 

3.5 ผู้ลงทนุอาจมีความสามารถจํากดัในการเข้าร่วมจองซือหุ้นทีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน หรือการเสนอ

ขายอืนในลกัษณะเดียวกนั 
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3.6 กฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อกําหนดเกียวกับข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ข้อจํากัด

ดงักล่าวอาจจํากดัความสามารถของผู้ลงทุนต่างด้าวในการโอนหุ้นและอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของผู้

ลงทุนต่างด้าวและราคาตลาดของหุ้น 

3.7 บริษัทฯ อาจไม่สามารถ หรืออาจเลือกทีจะไม่จ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่นนัขึนอยู่

กบัการปฏิบตัติามพ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ 

3.8 หากนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์หรือนกัวิเคราะห์อตุสาหกรรมไม่เผยแพร่รายงานวิจัยหรือรายงานเกียวกบัธุรกิจของ

บริษัทฯ หรือหากเผยแพร่รายงานการวิจยัเกียวกบัหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ ผลการดําเนินงาน 

หรือโอกาสทางธุรกจิทีไม่เป็นผลดี หรือทไีม่ถกูต้อง ราคาหุ้นและปริมาณการซือขายอาจลดลงได้ 

3.9 ผู้ จัดหาหุ้ นส่วนเกินอาจมีการดําเนินการเพือรักษาระดับราคา (Stabilization) และอาจจําเป็นต้องยุติการ

ดําเนินการดังกล่าว ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง การดําเนินการเพือทําการรักษาระดับราคาอาจมีขึนได้เป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันแรกทีหุ้นของบริษัทฯ เริมทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี ตาม

ข้อกําหนดในสญัญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะผู้จัดหาหุ้ นส่วน

เกิน ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจขอยืมหุ้นจํานวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้นจาก SCC เพือนําไปจดัสรรหุ้นเกินกว่า

จํานวนทีเสนอขาย (หากมี) ในการเสนอขายหุ้นเพิมทุนในครังนี ซงึการยืมหุ้นดงักล่าวอาจทําให้สดัส่วนการถือ

หุ้นของ SCC ในช่วงทีมีการยืมหุ้นลดลงไปตํากว่าร้อยละ 75.0 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดและมี

สิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ และผู้จดัหาหุ้ นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ (หากหุ้นเริม

ซือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือได้รับอนุญาตภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นไปตามภาวะตลาด) และ/หรือ ใช้สทิธิซือหุ้นเพิมทุนส่วนเกิน เพือ

สง่มอบคืนหุ้นทงัหมดทียืมมาจาก SCC โดยทนัทีทีสามารถจดัหาหุ้นได้เพียงพอสําหรับนําไปสง่มอบคืนหุ้นทียืม

มาจาก SCC แล้ว ผู้จดัหาหุ้นสว่นเกินจะต้องหยดุทําการรักษาระดบัราคาทนัที 

 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน ปี 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 : 

ตารางต่อไปนีแสดงฐานะทางการเงิน ของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และวันที 30 

มิถนุายน 2563  

 ณ วันท ี31 ธันวาคม ณ วันท ี30 มิถุนายน 

 2560 2561 2562 2563 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) ........  91,312 93,246 139,513 144,360 

หนีสินรวม (ล้านบาท) ............  35,662 39,986 76,697 78,947 

สว่นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) ...  55,650 53,260 62,816 65,414 
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สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนัที 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จํานวน 91,312 

ล้านบาท 93,246 ล้านบาท 139,513 ล้านบาท และ 144,360 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสนิทรัพย์รวมเพิมขนึอย่างมีนยัสําคัญ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  มีสาเหตหุลกัมาจากการควบรวมกิจการ Fajar และ Visy Packaging Thailand ในปี 2562 

การเพิมขนึของสินทรัพย์รวม ณ วนัที 30 มิถนุายน 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

และทีดิน อาคารและอปุกรณ์ทีเพิมขนึ โดยการเพิมขนึของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ มีสาเหตหุลกัมาจากการบนัทึกสิทธิใน

การใช้สินทรัพย์ภายหลงัจากทีบริษัทฯ ปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง “สญัญาเช่า” ตงัแต่วนัที 

1 มกราคม 2563 

หนีสินรวม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีหนีสินรวม จํานวน 35,662 

ล้านบาท 39,986 ล้านบาท 76,697  ล้านบาท และ 78,947 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนีสินรวมเพิมขนึอย่างมีนยัสําคญั ณ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพมิขนึของเงินให้กู้ ยืมจาก SCC และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เพอืเป็นเงินทนุในการควบรวมกิจการ Fajar และการบนัทกึการรวมเงินกู้ยืมของบริษัทต่าง ๆ ทีบริษัทฯ ควบรวมกิจการมา  

การเพิมขนึของหนีสินรวม ณ วนัที 30 มิถนุายน 2563 มีสาเหตหุลกัมาจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน และส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีทีเพิมขนึ โดยการ

เพมิขึนดงักล่าวมีสาเหตหุลกัมาจากการการกู้ ยืมเงนิระยะสนัและระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพือรีไฟแนนซ์เงินกู้ ยืม

จาก SCC 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนัที 30 มิถนุายน 2563 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ 55,650 

ล้านบาท 53,260 ล้านบาท 62,816 ล้านบาท และ 65,414 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 ลดลงเมือเทียบกบัวนัที 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจา่ยเงินปันผลเพิมขึนในปี 2561 ทงันี 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เพิมขึนเมือเทียบกบัวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากการทีกําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรรเพิมขนึและสว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุเพมิขนึจากการเข้าซอื Fajar  

การเพิมขนึของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลักมาจากกําไรสะสมยังไม่ได้

จดัสรรทีเพิมขนึ 

ทงันี ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซงึจดัขึนเมือวนัที 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมตัิการเพิมทุนอีกเป็นเงินจํานวน 

2,937 ล้านบาท จากเดิม 1,563 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจํานวน 1,737 ล้านบาท 

ทงันี เงินปันผลระหว่างกาลประกอบด้วย (1) หุ้นปันผลเป็นเงินจํานวน 1,563 ล้านบาท ด้วยการออกและจดัสรรหุ้นเพิมทุน 

1,563,000,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ โดยมีสดัสว่นการจดัสรรคือหุ้นเดมิ 1 หุ้นตอ่หุ้น

ปันผล 1 หุ้น และ (2) เงนิปันผลจํานวน 0.11111111 บาทต่อหุ้น คดิเป็นเงิน 174 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลและ
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เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที 6 ธันวาคม 2562 จงึทําให้ทุนทีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ เพิมขึนจากเดิม 

1,563 ล้านบาท เป็น 3,126 ล้านบาท 

ตารางต่อไปนีแสดง ผลการดําเนินงานสําหรับปีสนิสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือน

สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563 

 
สาํหรับปี 

สนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 

สาํหรับหกเดอืน 

สนิสุดวันท ี30 มิถุนายน 

 2560 2561 2562 2562 2563 

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) ...............  81,455 87,255 89,070 41,529 45,903 

กําไรขนัต้น (ล้านบาท) ...........................  14,165 18,181 17,419 8,368 10,349 

กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) ........  6,856 9,148 8,506 3,830 5,437 

กําไรสาํหรับปี/งวด (ล้านบาท) ................  5,374 6,826 5,891 2,884 4,198 

Adjusted EBITDA (ล้านบาท) (1) ...........  12,082 14,566 15,036 7,114 8,994 

หมายเหต ุ

(1) กําไรก่อนดอกเบีย ภาษี คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่ายทีปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) หมายถึง กําไรก่อนต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ หกั

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่ายทปีรับปรุงให้รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และลบด้วยส่วนแบ่งกําไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วม ผลกระทบจาก

การเปลยีนแปลงคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังงานจากการปรับปรุงชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รวมทงัการปรับปรุงอืน ๆ ทงันี Adjusted EBITDA 

เป็นหลกัการวดัผลทีมิได้เป็นไปตาม TFRS 

 

ตารางต่อไปนีแสดงอตัราส่วนทางการเงินทีสําคญัของบริษัทฯ ณ วันที / สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 

2562 และงวดหกเดือนสนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563 

 ณ วันท ี/ สาํหรับปี 

สนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 

ณ วันท ี/ สาํหรับ 

งวดหกเดือนสนิสุด 

วันท ี30 มิถุนายน 

 2560 2561 2562 2563 

อตัรากําไรขนัต้น (ร้อยละ)(1) .............................  17.4 20.8 19.6 22.5 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) (2) .........  6.7 9.9 8.6 11.4 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ (ร้อยละ) (3) ........................  6.5 7.8 6.6 9.1 

Adjusted EBITDA Margin (ร้อยละ) (4) ............  14.6 16.6 16.7 19.5 

อตัราสว่นหนสีินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) (5) .....  0.6 0.8 1.2 1.2 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) (6) ......  6.1 7.4 5.1 5.0(8) 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (7) ...............  9.9 12.5 10.2 11.0(8) 

หมายเหต ุ

(1) อตัรากําไรขนัต้น คํานวณจากกําไรขนัต้น หารด้วยรายได้จากการขาย 

(2) อตัรากําไรจากการดําเนินงาน คํานวณจากกําไรจากการดําเนินงาน ลบด้วยรายได้อนืและกําไรจากอตัราแลกเปลียน หารด้วยรายได้จากการขาย 

(3) อตัราส่วนกําไรสทุธิ คํานวณจากกําไรสําหรับปี/งวด หารด้วยรายได้รวม 
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(4) อตัรากําไรก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่ายทปีรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin) คํานวณจาก Adjusted EBITDA หาร

ด้วยรายได้รวม 

(5) อตัราส่วนหนีสินรวมตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น คํานวณจากหนสีินรวม หารด้วยสว่นของผู้ถือหุ้น 

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม คํานวณจากกําไรสําหรับระยะเวลาทเีกียวข้อง หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลีย 

(7) อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คํานวณจากกําไรสาํหรับระยะเวลาทีเกียวข้อง หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลยี 

(8) ในการคํานวณอตัราส่วนทางการเงนิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมลูตามงบกําไรขาดทุนสาํหรับงวด 12 เดือนสินสดุวนัท ี30 มิถนุายน 2563 และ

ข้อมลูตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2563 โดยไมไ่ด้มกีารเฉลีย 

 

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจภุัณฑ์แบบครบวงจร 

รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเพิมขึน 6,295 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.6 จากเดิม 

32,139 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถนุายน 2562 เป็น 38,433 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 

30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบด้านบวกจากการรวมผลการดําเนินงานของ Fajar และ Visy 

Packaging Thailand ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2562 และวนัที 1 กนัยายน 2562 ตามลําดบั 

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิมขนึ 3,391 ล้านบาท หรือร้อยละ  5.0 

จากเดิม 68,234 ล้านบาทสําหรับปี 2561 เป็น 71,625 ล้านบาทสําหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลบวกทีเกิดจาก

การรวมผลการดําเนินงานของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2562 และวนัที 1 กนัยายน 

2562 ตามลําดบั 

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิมขึน 4,532 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 

จากเดมิ 63,702 ล้านบาทสําหรับปี 2560 เป็น 68,234 ล้านบาทสําหรับปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายทีเพิมขึน 

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยือและกระดาษ 

รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยือและกระดาษลดลง 1,921 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 จากเดิม 9,390 ล้าน

บาทสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2562 เหลือ 7,469 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 

2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณการขายและราคาขายเฉลียทีเกิดขนึจริงของผลิตภัณฑ์เยือและกระดาษพิมพ์เขียน

ของบริษัทฯ ทีลดลง 

รายได้จากการขายจากสายธุรกจิเยือและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง 1,576 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 จาก 19,021 

ล้านบาทสําหรับปี 2561 เป็น 17,445 ล้านบาทสําหรับปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของราคาขายภาชนะบรรจุ

อาหาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยือ 

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยือและกระดาษของบริษัทฯ เพิมขึน 1,268 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 จาก 

17,753 ล้านบาทสําหรับปี 2560 เป็น 19,021 ล้านบาทสําหรับปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายทีเพิมขึน และการ

ควบรวมกจิการ IPSB ในเดือนมกราคม 2561 ซงึเป็นบริษัทผู้ผลติภาชนะบรรจอุาหารในประเทศมาเลเซีย 
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รายได้จากการขายรวม  

รายได้จากการขายของบริษทัฯ เพิมขนึ 4,374 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 จากเดมิ 41,529 ล้านบาทสําหรับงวดหก

เดือนสนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2562 เป็น 45,903 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563 โดยรายได้จาก

การขายจากสายธุรกจิบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรเพมิขนึ ในขณะทีรายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยือและกระดาษลดลง  

รายได้จากการขายของบริษัทฯ อยู่ในระดบัค่อนข้างคงที โดยรายได้จากการขายเพิมขนึ 1,815 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 2.1 จากเดิม 87,255 ล้านบาทสําหรับปี 2561 เป็น 89,070 ล้านบาทสําหรับปี 2562 โดยรายได้จากการขายจากสาย

ธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิมขนึในขณะทีรายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยือและกระดาษของบริษัทฯ 

ลดลง 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิมขนึ 5,800 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 จากเดิม 81,455 ล้านบาทสําหรับปี 2560 

เป็น 87,255 ล้านบาทสําหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิมขนึของรายได้จากการขายจากทงัสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์

แบบครบวงจรและสายธุรกิจเยือและกระดาษของบริษัทฯ 

กําไรขันต้นและอัตรากําไรขันต้น 

สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ 

มีกําไรขันต้นจํานวน 14,165 ล้านบาท 18,181 ล้านบาท 17,419 ล้านบาท และ 10,349 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็น

อตัรากําไรขนัต้น เท่ากบั ร้อยละ 17.4 ร้อยละ 20.8 ร้อยละ 19.6 และร้อยละ 22.5 ตามลําดบั โดยการทีอตัรากําไรขนัต้นในปี 

2561 เพมิขนึจากปี 2560 นนั มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขนึของราคาขายโดยรวม สว่นการลดลงของกําไรขนัต้นในปี 2562 

จากปี 2561 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของราคาขายเฉลียทีเกิดขนึจริงของกระดาษบรรจภุณัฑ์และกระดาษพิมพ์เขียน 

อตัรากําไรขนัต้นเพิมขนึในงวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563 จากปี 2562 มีสาเหตหุลกัมาการเพมิขึนของ

สดัส่วนรายได้จากสายธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรซงึมีอตัรากําไรขนัต้นทีสูงกว่าสายธุรกิจเยือและกระดาษ จงึส่งผลให้

อตัรากําไรขนัต้นโดยรวมสงูขนึ 

กําไรจากการดาํเนินงานและอัตรากําไรจากการดาํเนินงาน 

สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ 

มีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 6,857 ล้านบาท 9,148 ล้านบาท 8,506 ล้านบาท และ 5,437 ล้านบาท ตามลําดบั ซงึคิด

เป็นอัตรากําไรจากการดําเนินงาน เท่ากับร้อยละ 6.7 ร้อยละ 9.9 ร้อยละ 8.6 และร้อยละ 11.4 ตามลําดับ โดยการ

เปลียนแปลงของอตัรากําไรจากการดําเนินงานของบริษทัฯ มีสาเหตทีุสอดคล้องกนักบัการเปลียนแปลงของอตัรากําไรขนัต้น

ของบริษัทฯ  

ทงันี การเพิมขนึของอตัรากําไรจากการดําเนินงานในปี 2560 ยงัได้รับผลกระทบจากรายได้อืนทีเพิมขนึจากการ

จําหน่ายเงินลงทุนใน TUP ซงึช่วยเพิมกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และการลดลงของอตัรากําไรจากการดําเนินงาน

ในปี 2562 และการเพิมขนึของอตัรากําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563  ยังได้รับ
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ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจํานวน 527 ล้านบาท ซงึ

เกดิขนึเฉพาะในปี 2562 

กําไรสําหรับปี/งวดและอัตรากําไรสุทธิ 

สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ 

มีกําไรสําหรับปี/งวด จํานวน 5,374 ล้านบาท 6,826 ล้านบาท 5,891 ล้านบาท และ 4,198 ล้านบาท ตามลําดบั ซงึคิดเป็น

อตัรากําไรสุทธิ เท่ากบัร้อยละ 6.5 ร้อยละ 7.8 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 9.1 ตามลําดบั โดยการเปลียนแปลงของอตัรากําไร

จากการดําเนินงานของบริษัทฯ มีสาเหตทีุสอดคล้องกนักบัการเปลียนแปลงของอตัรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ทงันี การลดลงของอตัรากําไรสทุธิในปี 2562 ยงัได้รับผลกระทบจากการเพิมขนึของดอกเบียเงินให้กู้ ยืมจาก SCC 

และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพือเป็นเงินทุนในการควบรวมกิจการ Fajar และการบนัทึกการรวมเงินกู้ ยืมของ

บริษัทต่าง ๆ ทีบริษัทฯ ควบรวมกิจการมา ส่วนการเพิมขึนของอัตราส่วนกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 

มิถนุายน 2563 ได้รับผลกระทบจากอตัราภาษีทีแท้จริงทีลดลง ซงึมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของหนีสินภาษีเงินได้รอการ

ตดับญัชีจากการเปลียนแปลงอตัราภาษีเงินได้นิตบิุคคลของประเทศอนิโดนีเซีย 

Adjusted EBITDA และ Adjusted EBITDA Margin 

สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ 

มีกําไรก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายทีปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) จํานวน 12,082 ล้านบาท 

14,566 ล้านบาท 15,036 ล้านบาท และ 8,994 ล้านบาท ตามลําดบั ซงึคิดเป็นอตัรากําไรก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา

และค่าตดัจําหน่ายทีปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin) เท่ากบั ร้อยละ 14.6 ร้อยละ 16.6 ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 

19.5 ตามลําดบั  

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราสว่นหนีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 0.6 เท่า 0.8 เท่า 1.2 เท่า และ 1.2 เท่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2560 2561 และ 2562 และวันที 30 มิถุนายน 2563 ตามลําดับ โดยในปี 2561 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เพิมขนึ เนืองจากสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงในขณะทีหนีสินรวมทีเพิมขนึ โดยการทีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง ณ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 นนั เกดิจากการจ่ายเงินปันผลทีสงูกว่ากําไรสทุธิของบริษทัฯ ในปี 2561  

สําหรับปี 2562 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิมขนึ มีสาเหตุหลักมาจากหนีสินรวมทีเพิมขนึ 

ซงึเป็นผลมาจากการเข้าซือกิจการ Fajar ทีบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจาก SCC และจากสถาบนัการเงินเพิมเติม และการจดัทํา

งบการเงินรวมกับ Fajar ทีต้องมีการนําหนีสินของ Fajar มารวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปี 2562 ภายหลงัการ

เข้าซอืกิจการของ Fajar  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ของบริษัทฯ เท่ากบั ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 7.4 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 5.0 ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนัที 30 มิถนุายน 2563 ตามลําดบั โดยการเพิมขนึของอตัราดงักล่าวในปี 2561 เกิด
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จากการทีกําไรสําหรับปี 2561 ของบริษัทฯ เพิมขึนร้อยละ 27.0 จากปีก่อนหน้า ในขณะทีสินทรัพย์รวมเฉลียของบริษัทฯ 

เพมิขึนเพียงร้อยละ 4.5 จากปีกอ่นหน้า  

สว่นการลดลงของอตัราดงักล่าวในปี 2562 เกิดจากการทีกําไรสําหรับปี 2562 ของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 13.7 จาก

ปีก่อนหน้า ในขณะทีสินทรัพย์รวมเฉลียของบริษัทฯ เพิมขึนร้อยละ 26.1 จากปีก่อนหน้า ซงึได้รับผลกระทบมาจากการที

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เพิมขนึจากการควบรวมกิจการ Fajar ในขณะทีผลการดําเนินงานของ 

Fajar นนัถกูนํามารวมในผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 แค่เพียงหกเดือน  

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมือวนัที 24 มีนาคม 2563 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิแผนการเสนอซือหุ้นสามญัในสดัส่วนข้าง

มากของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“SOVI”) ซงึเป็นบริษัทผู้ผลติชนันําในด้านบรรจภุณัฑ์ปลายนํา จาก

เยือและกระดาษ ทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นครโฮจิมินห์ โดยลงทุนผ่าน TCG ซงึเป็นบริษัทย่อยทีถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

และ Rengo ในสดัส่วนร้อยละ 70:30 ตามลําดบั โดยในเดือนพฤษภาคม TCG ได้ทําการเจรจาและเซ็นสญัญาซอืขายหุ้นกบั

ผู้ถือหุ้นของ SOVI เพอืทําการซอืหุ้นเพือควบรวมกิจการของ SOVI โดยผู้ขายอยู่ในระหว่างดําเนินการตามเงือนไขบงัคบัก่อน 

(Condition Precedent) ในสญัญาซือขายหุ้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.4.16 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

นักลงทุนสัมพนัธ์ : 

ชือ :  นาย วชัระ เอียมสกลุ และ นาย วกิร พงศธร 

สถานทีติดต่อ : 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย บางซอื กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท์ : 02-586-2939 

โทรสาร :  02-587-2213 
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คําเตือน 

 เอกสารฉบบันีไม่ได้ถูกจดัทําเพือการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยงัสหรัฐอเมริกา 

หรือประเทศอืนใดนอกจากประเทศไทย ซึงจะทําให้การแจกจ่ายเอกสารฉบบันีต้องมีการดําเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมาย

หลกัทรัพย์ของประเทศทีเกียวข้องก่อนการแจกจ่าย  

 การแจกจ่ายเอกสารฉบบันีไปยงัประเทศหรือเขตอํานาจรัฐอืน ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการตอ้งหา้มตามกฎหมาย ผูที้ไดรั้บ

เอกสารฉบบันีควรศึกษาและปฏิบติัตามข้อจํากดัทางกฎหมายนนั ๆ 

 หากท่านไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามนิยามในเอกสารฉบบันี) หรือหากท่านอยู่

ในสหรัฐอเมริกา ขอใหท้่านไม่ดําเนินการใด ๆ เกียวกบัเอกสารฉบบันี หรือเอกสารหรือการสือสารอืนใดทีอาจมีการส่งหรือจะส่งให้

ท่าน ซึงเกียวข้องกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบบันี เว้นแต่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) จะแจ้งเป็น

อย่างอืนในเอกสารฉบบันีหรือสิงทีส่งมาดว้ยของเอกสารฉบบันี 

 ไม่มีการเสนอขายหรือซือหลกัทรัพย์ในประเทศหรือเขตอํานาจรัฐใดทีการเสนอขาย การชกัชวนการเสนอซือ หรือการขายหลกัทรัพย์

นนัขดัต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอํานาจรัฐดงักล่าว  

 หลกัทรัพย์ทีกล่าวถึงในเอกสารฉบบันียงัไม่ได้นําและจะไม่ถูกนําไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา 

ค.ศ. 1933 รวมทงัทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม ("กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา 

และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจด

ทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐทีเกียวข้อง ทงันี บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด 

(มหาชน) ไม่มีความประสงค์ทีจะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึงส่วนใดหรือว่าทงัหมดของการเสนอขายหรือหลกัทรัพย์ใด ๆ ทีกล่าวถึง

ในเอกสารฉบบันีในสหรัฐอเมริกา หรือดําเนินการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา 

 หลกัทรัพย์ทีอา้งถึงในเอกสารฉบบันีไม่ไดถู้กแนะนําโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงาน

กํากบัดูแลหรือหน่วยงานอืนทีคล้ายกนัในประเทศอืนใด หน่วยงานดงักล่าวจึงไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของ

ข้อมูลในเอกสารฉบบันี 

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) ในครังนีมิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อ

หน่วยงานกํากบัดูแลหลกัทรัพย์ในประเทศอืนนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอืนนอกจากประเทศไทย 

 เอกสารฉบบันีและเอกสารอืนใดทีส่งถึงท่านซึงเกียวข้องกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบบันีเป็นเอกสารเฉพาะสําหรับ

ตวัท่านเท่านนั และไม่ไดเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อบคุคลอืนใดหรือประชาชนทวัไป 

 การดําเนินการตามเอกสารฉบบันีมีกําหนดเวลา 
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คาํชีแจงเพมิเตมิสําหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)  

ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ทีถือหุ้นสามัญ  

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) แทนบุคคลอืน 

วนัที 17 กนัยายน 2563 

เรียน ตวัแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ นายหน้าซือขายหลกัทรัพย์ 

และบคุคลใด ๆ ทีถือหุ้นสามญัของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") แทนบคุคลอนื 

ตามที บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัแผนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุต่อประชาชนเป็นการทวัไป

เป็นครังแรก (IPO) และการนําหุ้นของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทีแบบคําขอ

อนญุาตเสนอขายหลกัทรัพย์สําหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุต่อประชาชนเป็นการทัวไปเป็นครังแรก (IPO) ของ 

SCGP ได้รับอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที

เรียบร้อยแล้ว เมือวนัที 29 พฤษภาคม 2563 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือ      

ชีชวนของ SCGP ซึงคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในวันที 21 กันยายน 2563 นนั 

ในการนี ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) (“SCGP”) ได้มมีติอนมุตัิการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวนไมเ่กิน 1,296,680,000 หุ้น มลูคา่หุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือเสนอขายต่อประชาชน

เป็นการทวัไปเป็นครังแรก (IPO) และการมอบอํานาจทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดังกล่าว โดยการ

จัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าวรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 169,132,500 หุ้น เพือเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) 

ซึงหมายถึงบุคคลทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ ณ วนัที 11 กันยายน 2563 (วันกําหนด

รายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date)) ("ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น") โดยจดัสรร

ในอตัราส่วน 7.0950 หุ้นสามญัของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิมทุนของ SCGP (ในกรณีทีมีเศษของหุ้นทีเกิดจากการ

จัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น ให้ปัดเศษ

ของหุ้นดงักลา่วทิงทงัจํานวน) 

ในการนี บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบวา่ 

(1) ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับ

จดัสรรหุ้นตามทีกลา่วมาข้างต้นนนั SCGP จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่บุคคลทีมี

ทีอยู่จดัสง่เอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมลูทีระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 

SCGP อาจพิจารณาเปลียนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าว หรือพิจารณาเสนอขายให้แก่

บคุคลหนงึบคุคลใดได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง 

(2) ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของ SCGP ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทของ SCGP มีสิทธิใช้

ดลุพินิจพิจารณาไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซือรายใด 

หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุดงักลา่วทําให้ หรืออาจเป็นผลให้  
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(ก) SCGP กระทําขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือ

ต่างประเทศ และ/หรือข้อบงัคบัของ SCGP หรือ  

(ข) SCGP มีภาระหรือหน้าทีต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใด ๆ เพิมเติมนอกเหนือจากทีต้อง

ดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้

กฎหมายไทย หรือ  

(ค) SCGP กระทําการไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงือนไขทีกําหนดในการเสนอขายหรือ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ 

SCGP จะไม่ดําเนินการใด ๆ ทีเป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศอืน หรือเป็นการ

เพิมภาระหน้าทีอนัทําให้ SCGP ต้องปฏิบตัิหน้าทีใด ๆ ทีนอกเหนือไปจากทีต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์

ทีเกียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย (ซงึรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงการยืนแบบแบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ การจดแจ้งหรือการดําเนินการตามข้อกําหนดใด ๆ เกียวกบัการจดทะเบียนการ

เสนอขายหลกัทรัพย์) ดงันนั บริษัทฯ จงึจะไม่จดัส่งเอกสารเกียวกบัการเสนอขายและการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทุนของ 

SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถงึผู้ รับประโยชน์ทีแท้จริง (Beneficiary Owner) ทีมีทีอยู่ตามทีปรากฏอยู่ในสมดุ

ทะเบียนผู้ถือหุ้นอยู่นอกประเทศไทย เว้นแตจ่ะมีข้อยกเว้นกําหนดเป็นอย่างอืน 

ในการนี หากท่าน (ก) ได้รับใบรับรองการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ SCGP รวมทงัเอกสารอืนทีเกียวข้อง 

ในฐานะทีเป็นผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามทีอยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย 

และ (ข) มฐีานะเป็นตวัแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ นายหน้า

ซือขายหลกัทรัพย์ และเป็นบุคคลใด ๆ ทีถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ แทนหรือเพือประโยชน์ของบุคคลอืนขอให้ท่านโปรด

รับทราบและดําเนินการ ดงันี 

(1) สืบเนืองจากข้อจํากดัเกียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของ SCGP ให้แก่บุคคลที

ไม่ได้เป็นหรือไม่อาจเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดงัทีได้เรียนให้

ทราบข้างต้น บริษัทฯ จงึใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าสง่ตอ่ เผยแพร่ หรือกระทําการใด ๆ อนั

อาจเป็นผลให้ใบรับรองการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของ SCGP รวมทงัเอกสารอนืทีเกียวข้องอยู่ในการ

ครอบครองของบุคคลอืนทีมทีีอยู่จดัสง่เอกสารนอกประเทศไทย เว้นเสียแตว่่ามีเหตสุมควรให้ท่านเชือได้

ว่าบคุคลดงักล่าว (ก) เป็นผู้ลงทนุสถาบนั และ (ข) หากเป็นบคุคลทีอยู่ในสหรัฐอเมริกาต้องมสีถานะเป็น

ผู้ ลงทุนสถาบันซึงมีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Buyers or QIB) ตามความหมายของ Rule 

144A ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ (ค) หากเป็นบคุคลทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ต้อง

สามารถรับใบรับรองการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของ SCGP หรือใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท

เอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) สําหรับผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ทีมี

สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) (Pre-emptive 
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Rights) (แบบ ข.) ("ใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน") รวมทังเอกสารอืนทีเกียวข้องได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย และได้มาซึงหรือทําการจองซือหุ้ นสามัญเพิมทุนของ SCGP ในฐานะผู้ ลงทุนสถาบันทีมี

คุณสมบัติหรือผู้ลงทุนอาชีพ (หรือผู้ ลงทุนประเภทอืนทีเทียบเท่า) ในเขตอํานาจรัฐของบุคคลดงักล่าว 

โดยที SCGP จะต้องไมม่ีหน้าทีดําเนินการใด ๆ ในเขตอํานาจรัฐดงักลา่ว (ซงึรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงการ

ยืนแบบแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ การจดแจ้งหรือการดําเนินการตามข้อกําหนด

ใด ๆ เกียวกบัการจดทะเบียนการเสนอขายหลกัทรัพย์) นอกเหนือไปจากทีต้องดําเนินการตามกฎหมาย

หรือกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ("ผู้ลงทุนทีมี

คุณสมบัติ") ทังนี โปรดทราบว่า ผู้ ลงทุนทีมีคุณสมบัติจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนของ 

SCGP หากไมไ่ด้ดําเนินการให้คํารับรองในใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ 

(2) หากท่านได้รับใบจองซือหุ้ นสามัญเพิมทุนหรือคําสงัใด ๆ เกียวกับการจองซือหุ้ นสามัญเพิมทุนของ 

SCGP ในครังนีจากเจ้าของบญัชีหรือลกูค้าของท่านทีมีทีอยู่จดัสง่เอกสารนอกประเทศไทย หรือใบจอง

ซือหุ้นสามญัเพิมทนุหรือคําสงัดงักล่าวถูกส่งมาจากสถานทีนอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดําเนินการ

ใด ๆ ตามคําสงัทีท่านได้รับดงักลา่ว 
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