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

 

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP และ 

รำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้ และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP 

เสนอขำยให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) (“SCC”) 
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วิธีปฏิบตัิและเงื่อนไขในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) (“SCGP”) ที่เสนอขำยให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้น 

1. ก ำหนดระยะเวลำจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP 
วนัที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวนัที่ 2 ตุลาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหุ้น ถึงเวลา 
15.30 น. ของวนัท่ี 2 ตลุาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) 

2. สถำนที่ยื่นใบจองซือ้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ โทรศพัท์ 0-2777-6784 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“SCB”) เป็นตัวแทนจ าหน่ายหุ้นในการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP 
(“ตัวแทนจ ำหน่ำยหุ้น”) ส าหรับผู้ ถือหุ้นกู้ของ SCC ทกุรุ่นที่เสนอขายแบบกรณีทัว่ไปซึง่ยงัไม่ถึงก าหนดไถ่ถอนและเป็นผู้
ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ของ SCC ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นกู้  ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 (Record Date) และมีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฎในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ของ SCC (“ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น” หรือ “ผู้จองซือ้”) โดยผู้จอง
ซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP โดยยื่นใบจองซือ้ ช าระเงินค่าจองซือ้ และเอกสารประกอบการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ได้ที่ส านกังานหรือทกุสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหุ้น ตัง้แต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึง
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของตัวแทนจ าหน่ายหุ้น และถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 2 
ตลุาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)  

3. วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นให้อยู่ในดุลพินิจของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการของ SCGP โดยจะท าการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธ
การจดัสรรหุ้นให้กบับคุคลใดก็ได้ 

จ ำนวนจองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น 

SCGP มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย ไม่ส่งเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย หรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวท าให้ หรือ
อาจเป็นผลให้  

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

(2) SCGP มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 
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(3) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้น ทัง้นี ้SCGP อาจเสนอขาย
หรือจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้ลงทุนหรือผู้จองซือ้ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้
ข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บงัคบัอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานัน้ 

ทัง้นี ้การด าเนินการจัดสรรดงักล่าวอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ  SCGP และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย โดยอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม โดย
จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. วิธีกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ และกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP 

4.1 ผู้จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ต้องช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดยีวเต็มจ านวน
ที่จองซือ้ โดย 

• กรณีช าระด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน 
ตัง้แต่วนัท่ี 28 กันยายน 2563 ถึงวนัที่ 2 ตุลาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของตวัแทนจ าหน่าย
หุ้น ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยช าระเงินเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเข้า “บัญชีจองซือ้

หุ้นสำมัญเพิ่มทุน SCGP - ผู้ถือหุ้นกู้ SCC” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

• กรณีช าระด้วย เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์  
ตัง้แต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญ

เพิ่มทุน SCGP - ผู้ถือหุ้นกู้  SCC” พร้อมทัง้ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลงัของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ทัง้เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ดงักล่าว ต้องลงวนัท่ีภายใน
ระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการ  

4.2 ผู้จองซือ้ที่เป็นประเภทนิติบุคคลที่มอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรจองซือ้
แทน ต้องช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดย 

• กรณีช าระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
ตัง้แต่วนัท่ี 28 กันยายน 2563 ถึงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของตวัแทนจ าหน่าย
หุ้น ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยช าระเงินเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเข้า “บัญชีจองซือ้

หุ้นสำมัญเพิ่มทุน SCGP - ผู้ถือหุ้นกู้  SCC” เลขที่บัญชี 111-3-04848-0 บัญชีกระแสรายวัน สาขารัชโยธิน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (กรณีการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ปลายทางของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 100 บาท ทัง้นี ้กรุณาช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) ของธนาคารต้นทางจ านวน 150 บาท) 

• กรณีช าระด้วย เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์  
ตัง้แต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญ

เพิ่มทุน SCGP - ผู้ถือหุ้นกู้  SCC” เลขที่บญัชี 111-3-04848-0 บญัชีกระแสรายวนั สาขารัชโยธิน ธนาคารไทย
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พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พร้อมทัง้ระบชุื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค 
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ทัง้เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ดงักล่าว ต้องลงวนัท่ีภายในระยะเวลาจองซือ้
แต่ไม่เกินวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 
1 วนัท าการ    

กรณีผู้จองซือ้มีการน าเช็คเข้าบัญชีเพื่อช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น  ชื่อเจ้าของเช็คที่ช าระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้
เท่านัน้ ผู้จองซือ้จะต้องด าเนินการให้ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นได้รับเงินภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1 

5. เอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP 
ผู้จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ 
SCGP ดงัต่อไปนี ้ที่ส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศของตวัแทนจ าหน่ายหุ้น ภายในระยะเวลาจองซือ้ตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 1 
ผู้จองซือ้ที่เป็นประเภทนิติบุคคลที่มอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรจองซือ้
แทน จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีม
ปฏิบตัิการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 02-128-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1 

5.1 ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP แบบ ช. ส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

5.2 เอกสารประกอบการแสดงตวัตน 

5.2.1 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุในวนัท่ียื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือ

ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั ที่ยงัไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจ าตวัประชาชน พร้อมทัง้ลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง  

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่
หมดอายุในวันที่ยื่นใบจองซือ้ของผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้ แทนโดยชอบธรรม) หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง รวมถึงหลกัฐาน
ที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้ นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ เยาว์และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 
พร้อมให้ผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 
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5.2.2 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว 
- ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้อง และ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมายของ
ประเทศที่ผู้ เยาว์นัน้อยู่ในบงัคบั 

5.2.3 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ ซึ่งได้ลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
และ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนงัสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา 
ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวจะต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลที่
เป็นผู้มอบอ านาจด้วย และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

5.2.4 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนติิ

บุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซือ้ และส าเนารายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อม
ตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซือ้ ซึ่งเอกสารทัง้หมดได้ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยมีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามซึง่ได้ลง
นามรับรองส าเนาเอกสารข้างต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือ
ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือ
รับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และ
ให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความ
ถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้
ด าเนินการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้  

5.2.5 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 
- ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ด าเนินการ

จองซือ้แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้
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จองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ
ลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติ
บคุคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ 
(แล้วแต่กรณี) ของผู้จองซือ้และผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.3 กรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ 
บญัชีกระแสรายวนั ที่เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาหน้าแรกของสมดุเงินฝากบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนั ที่ระบุชื่อเจ้าของบญัชีและ
เลขที่บญัชี โดยชื่อบญัชีต้องเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

5.4 กรณีผู้จองซือ้มอบอ านาจให้บคุคลอื่นด าเนินการจองซือ้แทน  
ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่สามารถท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP ด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้บคุคลอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP แทนตน รวมถึงให้มีอ านาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และด าเนินการใดๆ ทัง้ปวงอนัจ าเป็นและสมควรท่ี
เก่ียวกับการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP หรือเพื่อด าเนินการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP แทนผู้มอบ
อ านาจได้ โดยผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้นอกเหนือจากเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ระบุไว้ในข้อ 
5.2 ข้างต้น เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ รับมอบอ านาจยื่นต่อตวัแทนจ าหน่ายหุ้น ดงัต่อไปนี ้

5.4.1 หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมกับเอกสารการจองซือ้ ที่ลงนามถกูต้องครบถ้วนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 30 บาท  

5.4.2 เอกสารประกอบหนงัสือมอบอ านาจ ตามรายการที่ปรากฏด้านหลงัหนงัสือมอบอ านาจที่ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องครบถ้วน 

5.5 กรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ จองซือ้ต้องกรอกข้อมูล
เพิ่มเติมใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝาก
เข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) และแบบสอบถามส าหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) (แล้วแต่กรณี) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลง
ลายมือชื่อผู้จองซือ้มาเพิ่มเติมด้วย 

5.6 หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ ตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ที่ผู้จองซือ้เลือกช าระ ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 4 

6. เงื่อนไขรำยละเอียดในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP 

6.1 ผู้จองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP จากตวัแทนจ าหน่ายหุ้น เพื่อเป็นหลกัฐาน
ในการรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP โดยการจองซือ้หุ้ นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือ ตัวแทนจ าหน่ายหุ้นได้รับเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ครบถ้วนและถูกต้องภายใน
ระยะเวลาจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน
ระยะเวลาจองซือ้ 
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6.2 ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP และได้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนแล้ว จะ
ขอยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและขอรับเงินคืนไม่ได้  

6.3 หากผู้จองซือ้ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP ไม่ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือตัวแทนจ าหน่ายหุ้นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของตวัแทนจ าหน่ายหุ้น 
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาจองซือ้ หรือไม่จองซือ้ตามวิธีการท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย  และ/หรือตวัแทนจ าหน่ายหุ้นได้ก าหนดไว้ หรือผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP 
หรือน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วนภายในวนัและเวลาที่ก าหนด ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการ
จ าหน่ายจะถือว่าผู้จองซือ้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP 

6.4 กรณีผู้ จองซือ้กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายมีสิทธิที่จะถือว่าผู้จอง
ซือ้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP และ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้
รายดงักล่าว 

6.5 หากผู้จองซือ้ระบุจ านวนหุ้นในใบจองซือ้ ไม่ตรงกับจ านวนเงินที่ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นได้รับช าระ ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้ตามที่ผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายเห็นสมควร 

6.6 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถดูได้จากใบรับรองการจองซือ้หุ้ น หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ โทร. 02-009-9999 

6.7 ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงิน
ทัง้หมด (หากมี)  

6.8 กรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงานเพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือตวัแทนจ าหน่ายหุ้น ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของ SCGP วิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือ ข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่
ทนุของ SCGP ตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP 

7. กำรคืนเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP  
กรณีที่ราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากวา่ราคาสงูสดุของชว่งราคาเสนอขายเบือ้งต้น และ/หรือ กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ กรณีผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จองซือ้ 
และ/หรือ กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือเนื่องจากการปฏิบตัิผิดเงือ่นไขการจองซือ้ และ/หรือ กรณี
มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นจะด าเนินการให้มีการคืนเงินในกรณีดงักล่าวข้างต้นโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่
ผู้จองซือ้โดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้
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7.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้จองซือ้ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 7 วันท าการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้
ส าหรับผู้จองซือ้ทุกประเภทในวันที่ 14 ตุลาคม 2563  (เฉพาะกรณีผู้จองซือ้ที่ได้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือส าเนาบญัชีกระแสรายวนั ที่มีชื่อ เลขที่บญัชี ประเภทบญัชี ชื่อสาขา และเลขที่สาขา 
ซึง่ได้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยชื่อเจ้าของบญัชีต้องเป็นชื่อเดียวกบัผู้จองซือ้เท่านัน้) 

7.2 หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ส าหรับผู้ จองซือ้ทุก
ประเภทในวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเกบ็
เช็คต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ตัวแทนจ าหน่ายหุ้นไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ จองซือ้ได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดดงักล่าว ผู้จองซือ้จะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคา
เสนอขายสดุท้ายกบัราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น และ/หรือ จ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ไม่ได้รับ
การจดัสรรนบัแต่วนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีได้มีการช าระคืนตามวิธีการดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่
ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ หรือโอนเงินให้ผู้จองซือ้ผ่านบญัชีธนาคารตามที่ระบใุนใบจองซือ้ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจอง
ซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่
ความผิดของตวัแทนจ าหน่ายหุ้น เช่น ข้อมลูชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ 
ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

นอกจากนี ้ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จอง
ซือ้ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หากไม่สามารถโอนเงินค่า
จองซือ้ตามวิธีการที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ได้ อนัเนื่องมาจากสาเหตใุด ๆ ซึง่รวมถึงกรณีที่ผู้จองซือ้ให้ข้อมลู และ/หรือ
เอกสารเก่ียวกบับญัชีเงินฝากธนาคารท่ีจะรับคืนเงินค่าจองซือ้ไม่ถกูต้องครบถ้วน 

8. วิธีกำรส่งมอบหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้จองซือ้ 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้ SCGP ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

8.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดย
ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้SCGP จะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” 
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้ นอยู่ และออก
หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรับผู้จองซือ้ทุกประเภท 
คือ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 
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ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้กจ็ะบนัทึกยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ได้
ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้เลือกให้ SCGP ด าเนินการตามข้อ 8.1 นี ้ชื่อของผู้ จองซือ้จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขาย
หลักทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว SCGP ขอ
สงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 8.3 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

8.2 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดย
ผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้SCGP จะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ที่
ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ หากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามอตัราที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ในกรณีนีผู้้จองซือ้
หุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่
ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรับ
ผู้ จองซือ้นิติบุคคลเท่านัน้”และน าส่งให้ตัวแทนจ าหน่ายหุ้ นพร้อมเอกสารจองซือ้อื่น ๆ เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้ นในนามผู้ จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ  8.3 ทัง้นี ้การถอน
หลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้
ที่น าฝากในบัญชีดงักล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP เร่ิมซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ SCGP โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่ง
มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรับผู้จองซือ้ทกุประเภทในวนัท่ี 14 ตลุาคม 
2563  ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 
จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากทีหุ่้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้อ 8.3 ให้แก่ผู้
จองซือ้แทน 
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9. ข้อมูลส ำคัญอื่น ๆ 

9.1 ชื่อผู้จองซือ้และชื่อเจ้าของบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ของบคุคล
อื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของ SCGP ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้SCGP ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ 

9.2 โปรดระบหุมายเลขสมาชกิศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ท่ีประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชซีือ้หลกัทรัพย์ของตนเอง
ให้ถกูต้อง หากระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ที่ได้รับการจดัสรรจะถกูส่งไป
ที่อื่น ซึง่ SCGP หรือ ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือความลา่ช้าในการตดิตามหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้น สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมและดำวน์โหลดเอกสำร
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของ SCGP ที่เว็บไซต์ www.scgpackaging.com และสำมำรถดำวน์โหลด 

หนังสือชีช้วนเพื่อกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทนุของ SCGP ในครัง้นีไ้ด้ที่เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) 

 

 
 

 

หนังสือช้ีชวน 

http://www.scgpackaging.com/
http://www.sec.or.th/


 

 

                                                                         
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  
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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) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

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 � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ 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 

หน้า 2 ของ 2 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น โดยอำจมีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 
จ ำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

 

เขียนที ่     

วนัที่     

ข้าพเจ้า                                                      (“ผู้มอบอ ำนำจ”) สญัชาต ิ                 
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่       
อยู่บ้านเลขที่/ส านกังานอยู่ที่     ถนน      
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต       
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์   ในฐานะผู้จองซือ้ 

ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว      อาย ุ           ปี  
เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง เลขที่    อยู่บ้านเลขที่    
ถนน             ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต     
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            (“ผู้ รับมอบอ ำนำจ”) 
เป็นผู้ รับมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ในการด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
   หุ้น รวมเป็นเงินค่าจองซือ้ทัง้สิน้              บาท กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะตวัแทนจ าหน่ายหุ้น รวมถึงมีอ านาจในการลงนามจดัท า แก้ไข เพิ่มเติม ยื่น ส่งมอบ 
และรับคืนเอกสารต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ และด าเนินการใดๆ ทัง้ปวงอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
หรือเพื่อด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษทัฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้จนเสร็จการ 

การใดที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายใต้การมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี ้ให้มีผลผูกพัน 
ข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ 

หนงัสือมอบอ านาจฉบบันีใ้ห้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ของหนงัสือฉบบันีเ้ป็นต้นไป 

เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้ ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน ณ 
วนั เดือน ปี ที่ระบขุ้างต้น 

 

SorJor.4 10:42 

 

อากรแสตมป์ 
30 บาท 
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ลงชื่อ  ผู้มอบอ านาจ 

 (                                                                 )  

 

ลงชื่อ  ผู้ รับมอบอ านาจ 

 (                                                                 )  
 

ลงชื่อ  พยาน 

 (                                                                 )  
 

ลงชื่อ  พยาน 

 (                                                                 )  

หมำยเหตุ: 

การมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจฉบบันี ้สงวนไว้เฉพาะกรณีผู้จองซือ้ที่เคยผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จกั
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่ เ ก่ียวกับลูกค้า  (Customer Due Diligence & Know Your Customer: 
CDD/KYC) แล้ว และได้ผ่านการท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตามข้อก าหนดที่
เก่ียวข้องแล้วกบัตวัแทนจ าหน่ายหุ้น ในระยะเวลาไม่เกินกว่าสองปีก่อนวนัที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

กรณีผู้จองซือ้ไม่เคยผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับลูกค้า  
(Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/หรือไม่เคยผ่านการท าแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับสถาบนัการเงินกบัตวัแทนจ าหน่ายหุ้น ผู้จองซือ้ต้อง
จองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยตนเองเท่านัน้ ที่สาขาของตวัแทนจ าหน่ายหุ้นดงักลา่วข้างต้น (โดยไม่
สามารถมอบอ านาจได้) ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ของส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เอกสำรประกอบหนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น โดยอำจมีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 
จ ำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

 
1. เอกสำรของผู้มอบอ ำนำจ 
 
ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ 
สัญชำติไทย 

บรรลุนิติภำวะ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

• ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน สามารถใช้ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลกั ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
แทนส าเนาบตัรประชาชน 

• ส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจ าตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

ผู้เยำว์ 
กรณีที่ผู้ เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา 
หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

• ส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผู้ แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

• หลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 
กรณีที่ผู้ เยาว์มีบตัรประจ าตวัประชาชน 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ เยาว์ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ ใช้อ านาจปกครอง  (บิดา/มารดา 
หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

• หลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 
บุคคลธรรมดำ 
สัญชำติต่ำงด้ำว 

บรรลุนิติภำวะ 

• ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
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ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

ผู้เยำว์ 

• หลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นสามัญได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่
ผู้ เยาว์นัน้อยู่ในบงัคบั 

นิติบุคคลที่ 
จดทะเบียนใน
ประเทศไทย 

• ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซือ้ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยัง 
ไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

• ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนงัสือมอบอ านาจ 
พร้อมส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ 
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าว
จะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้ มอบ
อ านาจด้วย และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล(ถ้ามี) 

นิติบุคคลที่ 
จดทะเบียนใน
ต่ำงประเทศ 

• ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ ส าเนาหนงัสือ
แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซือ้ และ
รายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบ
จองซือ้ ซึ่งเอกสารทัง้หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

• ส าเนาใบต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามนิติบคุคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องด าเนินการ 
ดงันี ้

1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่ว
ได้จดัท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรอง  
ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 

2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จัดท า
หรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและประทบัตราของเจ้าหน้าที่ Notary 
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการตาม ข้อ 1 และ 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 
 

  

 5  

 

ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

หมายเหต:ุ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัที่ยื่นใบจองซือ้ 

 

2. เอกสำรของผู้ รับมอบอ ำนำจ 
 
ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ 
สัญชำติไทยท่ี
บรรลุนิติภำวะ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
หรือ 

• ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน สามารถใช้ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง แทนส าเนาบัตร
ประชาชน 

บุคคลธรรมดำ 
สัญชำติต่ำงด้ำว
ที่บรรลุนิติภำวะ 

• ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย 

• ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซือ้ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล และ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) และ 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทา ที่ยัง 
ไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ำงประเทศ 

• ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ ส าเนาหนงัสือ
แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซือ้และ
รายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบ
จองซือ้ ซึ่งเอกสารทัง้หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

• ส าเนาใบต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอาย ุของผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องด าเนินการ 
ดงันี ้
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ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่ว
ได้จดัท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรอง
ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 

2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จัดท า
หรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและประทบัตราของเจ้าหน้าที่ Notary 
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการตาม ข้อ 1 และ 

หมายเหต:ุ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัที่ยื่นใบจองซือ้ 

 

3. ใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏใน
หนังสือชีช้วน ส่วนท่ี 3 

หมายเหตุ –  หากมีการ ขูด ลบ ขีดฆ่าและเพ่ิมเติมหนงัสือมอบอ านาจ ตอ้งให้ผูม้อบอ านาจเซ็นชื่อก ากบัไวด้ว้ย 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
(SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED) 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
  

ข้อมูลสรุปนี เ้ป็นข้อมูลที ่มำจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชีช้วนฉบับล่ำสุดที ่บริษัทฯ ยื ่นต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2563 ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสำมำรถ
ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดอื่น ๆ จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนฉบับที่มีผลบังคับใช้ได้ที่ website 
ของส ำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ซึ่งจะมีกำรน ำเสนอใน website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ต่อไป 



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และ ร่ำงหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ ( “บริษัทฯ”) ดังนัน้ ผู้
ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชีช้วนฉบบั
เต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชีช้วนที ่บริษัทฯ ยื ่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ได้ที่ website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน  
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: วันที่ [•]-[•]) 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย: 
 
ผู้เสนอขำย: บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)   

 

ประเภทธุรกิจ:  บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรโซลูชันด้ำนบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 สำยธุรกิจหลัก คือ สำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรและสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ 
รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
 

จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย:  หุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่เสนอขำยโดยบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
26.5 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้(ไม่รวมจ ำนวนหุ้นที่ผู้จดัหำหุ้นส่วนเกินอำจใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุจำกบริษัทฯ ในกรณีที่มีกำรจดัสรรหุ้นส่วนเกิน) 
 

หำก ณ วันปิดกำรเสนอขำยหุ้ นทัง้หมดจ ำนวน 1,127,550,000 หุ้ น มีผู้ จองซือ้หุ้ นเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำหุ้ นทัง้หมดที่เสนอขำยดังกล่ำว อำจมีกำรจัดสรรหุ้ นส่ วนเกิน (Over-
Allotment) จ ำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น ซึ่งหุ้นส่วนเกินดงักล่ำวจะมีจ ำนวนไม่เกินร้อย
ละ 15.00 ของจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครัง้นี ้ อย่ำงไรก็ดี จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยสดุท้ำยจะ
ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย และผู้
ซือ้หุ้นเบือ้งต้นในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
 
 

  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 2 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น: 
ประเภทผู้ลงทุน  จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย 

(หุ้น) 
สัดส่วนที่เสนอขำย 

(ร้อยละ) 
[•] [•] [•] 

[•] [•] [•] 

รวมทัง้สิน้   100.0 

  
เงื่อนไขในกำรจัดจ ำหน่ำย:       รับประกันกำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) ตำมจ ำนวน

หุ้นที่ระบุไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (Underwriting 
Agreement) และสัญญำซื อ้ ขำยหุ้ น ในต่ ำ งประ เทศ  ( International Purchase 
Agreement) (ถ้ำมี)  

      ไม่รับประกนักำรจ ำหน่ำย (Best Effort) 
รำคำที่เสนอขำยต่อประชำชน: [•] บำทต่อหุ้น มูลค่ำกำรเสนอขำย:                           [•] บำท 
มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par Value):     1.0 บำทต่อหุ้น มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (Book Value): 20.9 บำทต่อหุ้น 
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำวันยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. จนถึงวันที่เสนอขำย: 
 ไม่มี    จ ำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภำพ: … หุ้น รำคำเสนอขำยหรือรำคำแปลงสภำพ: ….. บำท 
 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ เช่น กำรถือหุ้นระหว่ำงกัน กำรมีกรรมกำร ผู้บริหำร บุคลำกร ของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือผู้
จ ำหน่ำยหลักทรัพย์ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ กำรกู้ยืมจำกกลุ่มที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน และ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ และควำมสัมพันธ์อื่นที่อำจท ำให้ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/
หรือผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ขำดควำมอิสระในกำรท ำหน้ำที่ 
 ไม่มี    มี ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินกู้ยืมกบั 

(1) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และเป็นผู้ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด ซึ ่งเป็น
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย 

โดยรวมเป็นวงเงินกู้  จ ำนวน 9,763 ล้ำนบำท และ มียอดเงินกู้คงค้ำง ณ วันที่ 30 
มิถนุำยน 2563 จ ำนวน 2,907 ล้ำนบำท 
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 (2) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ซึ ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ำย 

โดยรวมเป็นวงเงินกู้  จ ำนวน 7,487 ล้ำนบำท และ มียอดเงินกู้คงค้ำง ณ วันที่ 30 
มิถนุำยน 2563 จ ำนวน 1,375 ล้ำนบำท 

ที่มำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย:  
[•] 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ติด Silent Period: จ ำนวน [•] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [•] ของจ ำนวน
หุ้นที่ออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี  ้
ตลำดรอง:  SET               mai 
หมวดธุรกิจ (Sector): สินค้ำอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน:   Profit Test       Market Capitalization Test 
 

 

บริษัทฯ ประมำณกำรว่ำจะได้รับเงนิจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้(ภำยหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์) จ ำนวนประมำณ [•] – [•]  ล้ำนบำท (โดยมีกำรเสนอขำยหุ้นทัง้จ ำนวน แต่ไม่มีกำรจดัสรรหุ้นส่วนเกิน) หรือ 
[•] – [•]  ล้ำนบำท (โดยมีกำรเสนอขำยหุ้นทัง้จ ำนวน และรวมหุ้นที่ผู้ จัดหำหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนทัง้
จ ำนวนจำกบริษัทฯ กรณีที่มีกำรจดัสรรหุ้นส่วนเกิน)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ อำจพิจำรณำน ำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้นี ้(หลังหักค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์) รวมถึงเงินที่ได้รับหำกผู้ จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่ม
ทุนส่วนเกินจำกบริษัทฯ ในกรณีที่มีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน  น ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้เงินตำมที่ระบุในตำรำง
ด้ำนล่ำงนี ้ 

บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์กำรใช้เงินจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ (ภำยหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์) ดงันี:้ 

 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิที่ใช้
โดยประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำที่ใช้
เงนิโดยประมำณ 

รำยละเอียด หมำยเหต ุ

1. ใช้เป็นเงินลงทุนในกำรขยำย
ธุรกิจด้วยกำรขยำยก ำลังกำร
ผลิตของบริษัทฯ (organic) และ/
หรือกำรเข้ำซือ้กิจกำร รวมถึง
ทรัพย์สินอื่น (inorganic) 

[•] [•] [•] [•] 
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2. ช ำระคืนเงินกู้ ยืมให้กับบริษัท
ใหญ่  และ /ห รือสถำบันทำ ง
กำรเงิน (ซึ่งอำจรวมถึงสถำบัน
ทำงกำรเงินมีควำมสัมพันธ์กับที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ
ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รั บ ป ร ะ กั น ก ำ ร จ ำ ห น่ ำ ย
ห ลั ก ท รั พ ย์  แ ล ะ /ห รื อ ผู้ จั ด
จ ำหน่ ำยและ รับประกันกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์) 

[•] [•] [•] [•] 

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินกิจกำร 

[•] [•] [•] [•] 

 
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ยังไม่ได้มีกำรใช้เงินจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้นี เ้พื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกำร

ขยำยธุรกิจด้วยกำรขยำยก ำลงักำรผลิตของบริษัทฯ (organic) และ/หรือกำรเข้ำซือ้กิจกำร รวมถึงทรัพย์สินอื่น (inorganic) 
ตำมที่คำดหมำยในตำรำงข้ำงต้น บริษัทฯ อำจใช้เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้นี ้ ในกำรเข้ำท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรเงิน (Treasury Management) ของบริษัทฯ ตำมธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในรำยกำร
ดังต่อไปนี  ้
 

 วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิที่ใช้
โดยประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำที่ใช้
เงนิโดยประมำณ 

รำยละเอียด หมำยเหต ุ

1. ช ำระคืนเงินกู้ยืมให้กบับริษัทใหญ่ [•] [•] [•] [•] 

2. ช ำระคืนเงินกู้ยืมให้กบัสถำบนัทำง
กำรเงิน (ซึง่อำจรวมถึงสถำบนัทำง
กำ ร เ งิ นมี ควำมสัมพัน ธ์กับที่
ป รึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ
ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 
แ ล ะ /ห รื อ ผู้ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย และ
รับประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์) 

[•] [•] [•] [•] 

กำรประมำณกำรข้ำงต้นของบริษัทฯ เป็นไปตำมแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำร
จดัสรรเงินท่ีได้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้นี ้ซึง่ขึน้อยู่กบัแผนงำนของบริษัทฯ และประมำณกำรเก่ียวกบัคำ่ใช้จ่ำยของ
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บริษัทฯ ในปัจจบุนั ทัง้นี ้แผนงำนของบริษัทฯ ในอนำคต และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง อำจแตกต่ำงกนัไป ดงันัน้ แผนกำรใช้
เงินท่ีเกิดขึน้จริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกแผนงำนปัจจบุนั นอกจำกนี ้จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำยสดุท้ำยอำจน้อยกว่ำจ ำนวนหุ้นที่
เสนอขำยขัน้สงูสดุตำมที่ได้เปิดเผยในเอกสำรฉบบันี ้ซึง่อำจท ำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้นีน้้อย
กว่ำที่ประมำณกำรไว้ข้ำงต้น ดงันัน้ แผนกำรใช้เงินท่ีเกิดขึน้จริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรท่ีระบไุว้ข้ำงต้น และท ำ
ให้บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องจดัสรรเงินที่จะได้รับจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นีแ้ตกต่ำงไปจำกประมำณกำร
ข้ำงต้น โดยบริษัทฯ เชื่อว่ำกรณีดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนกำรลงทนุของบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้หำกบริษัท
ฯ มีกำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินตำมที่คำดหมำยใน 2 ตำรำงข้ำงต้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป 

 

 

นโยบำยกำรจ่ำยปันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย ซึ่งรวมถึงพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก ำหนดว่ำบริษัทมหำชนจ ำกดัจะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลจำก
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้ในกรณีที่ไม่มีกำรขำดทนุสะสม 
            บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม หลังหักภำษีเงินได้
นิติบุคคลและหลังหักส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยและบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตรำกำรจ่ำยเงิน
ปันผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไปจำกที่ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงและฐำนะทำงกำรเงิน 
สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุนเพิ่มเติม แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจ กำรส ำรองเงินไว้เพื่อช ำระคืนเงิ นกู้ยืม 
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจ ำกัดตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำน 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวต้องไม่เกินกว่ำก ำไรของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ตำมแนวทำงที่ปรำกฎตำม
ค ำชีแ้จงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 
            นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบและจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี เว้นแต่จะเป็นกำรจ่ำยเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยมีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็นครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำ
บริษัทย่อยมีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ได้ ภำยใต้กรอบของกฎหมำยประเทศที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตัง้อยู่ 
และให้คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงและฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุนเพิ่มเติม 
แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจ กำรส ำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทย่อย 
เงื ่อนไขและข้อจ ำก ัดตำมที ่ก ำหนดไว้ในสัญญำกู้ย ืมเงิน และปัจจ ัยอื ่น ๆ ที ่เ กี ่ยวข้องในกำรบริหำรงำนตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร  
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              บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดย
บริษัทย่อยหลกัจะมีอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 100 ของก ำไรสทุธิของบริษัทย่อยหลกัดงักล่ำว 
ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยหลกัขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ ด้วย เช่น ผลกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงและฐำนะทำงกำร
เงิน กำรกนัเงินส ำรองตำมกฎหมำย กำรตกลงกนัระหว่ำงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที ่2.3.9 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผูถื้อหุ้น  



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 7 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์: 
บริษัทฯ เป็นบริษัทชัน้น ำที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) เพื่อให้บริกำรโซลูชัน

ด้ำนบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ น ำเสนอทัง้บรรจภุณัฑ์จำกเยื่อและกระดำษ (Fiber-Based 
Packaging) บรรจุภัณฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์  (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) และ
ภำชนะบรรจุอำหำร (Food Service Products) พร้อมบริกำรออกแบบ กำรพิมพ์และโซลูชั่นที่หลำกหลำยตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำร จำกข้อมลูของ ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั จดัท ำ ณ เดือนสิงหำคม 2563 ในปี 2562 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระดำษบรรจุ
ภณัฑ์รำยใหญ่ที่สดุในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีก ำลงักำรผลิตรวม 4.0 ล้ำนตนัต่อปี (รวมก ำลงักำรผลิตของ Fajar) 
และเป็นผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลกูฟูก (Corrugated Containers) รำยใหญ่ที่สดุในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีก ำลงั
กำรผลิตรวม 1.1 ล้ำนตนัต่อปี นอกจำกนี ้จำกข้อมลูของ ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั จดัท ำ ณ เดือนสิงหำคม 2563 ในปี 2562 
บริษัทฯ ยังเป็นผู้ ให้บริกำรโซลูชันด้ำนกระดำษบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ
พิจำรณำจำกปริมำณกำรขำย  

ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริกำรชัน้น ำด้ำนบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรขนำดใหญ่ที่สดุในภมูิภำคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณำกำรในแนวตัง้  และมีแหล่งจัดหำวัตถุดิบเองได้โดยตรง เช่น เศษกระดำษรีไซเคิล 
(Recovered Paper หรือ "RCP") ไม้ เยื่อและกระดำษ กำรท่ีบริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงวตัถดุิบที่ส ำคญัและผลิตภณัฑ์ขัน้ต้นได้
โดยตรงเป็นส่ิงส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขัน้ปลำย  และควำมน่ำเชื่อถือในกำรส่งมอบสินค้ำให้ลูกค้ำ
อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนต้นทุน ส่ิงเหล่ำนีส่้งผลให้โครงสร้ำงธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบ
วงจรของบริษัทฯ นัน้ยำกที่จะลอกเลียนแบบได้โดยง่ำย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะรักษำสถำนะในกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำน
บรรจภุณัฑ์ชัน้น ำในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ประกอบกำรรำยแรก ๆ ที่น ำเสนอโซลชูนัด้ำนบรรจภุณัฑ์แบบ
ครบวงจรด้วยผลิตภณัฑ์ที่มีนวตักรรมตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจหมนุเวียน 

กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ สำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ( Integrated 
Packaging Chain) และสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ (Fibrous Chain) 
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• สำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร: บริษัทฯ จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์จำกเยื่อและกระดำษ (Fiber-Based 
Packaging) กระดำษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper) และบรรจุภัณฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์  
(Performance and Polymer Packaging) ใน ส่วนของบรรจุภัณฑ์จำกเยื่ อและกระดำษ ( Fiber-Based 
Packaging) บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์กล่องลกูฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภณัฑ์กล่องพิมพ์
สีเพื่อกำรแสดงสินค้ำ (Retail Display Packaging) ถุงกระดำษรีไซเคิลส ำหรับสินค้ำอุปโภคบริโภค และถุง
อุตสำหกรรมเป็นหลัก และเพื่อส่งเสริมกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษที่แข็งแกร่งและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ บริษัทฯ จึงได้พฒันำธุรกิจสำย PPP ตัง้แต่ปี 2558 จนสำมำรถผลิตบรรจภุณัฑ์
แบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) และบรรจุภณัฑ์แบบคงรูป (Rigid Packaging) ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่เหมำะกับ
ลูกค้ำผู้ ด ำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภคบริโภคที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ( Fast-Moving 
Consumer Goods หรือ “FMCG”) เช่น อำหำรและสินค้ำอุปโภคบริโภค โดย ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีผลิตภัณฑ์ในสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมและหลำกหลำยประมำณ 120,000 รูปแบบ 
(Stocking Keeping Unit หรือ "SKU”) เพื่อรองรับตลำดผู้บริโภคที่มีแนวโน้มควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยและเตบิโต
สงู นอกจำกนีเ้พื่อเป็นกำรสนบัสนุนกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ฝ่ำยโซลชูนัด้ำนกำรออกแบบ
ของบริษัทฯ กล่ำวคือ อินสไปร์ สตูดิโอ ("Inspired Studio") ซึ่งเป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์แบบครบ
วงจรของบริษัทฯ ยังให้บริกำรออกแบบส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบขำยหน้ำร้ำน (point-of-sale) และวัตถุประสงค์
ทำงกำรตลำดอื่นๆ ที่ชนะรำงวลัต่ำงๆ มำแล้วด้วย 

• สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ: บริษัทฯ จ ำหน่ำยภำชนะส ำหรับบรรจุอำหำร ผลิตภณัฑ์เยื่อและกระดำษ ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยกระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดำษ 

สัดส่วนรำยได้: 
ตำรำงข้ำงล่ำงนีแ้สดงให้เห็นถึงสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ จำกแต่ละสำยธุรกิจส ำหรับช่วงเวลำที่ได้

ระบไุว้ 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 

30 มิถุนำยน 

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

 

                                            (ตรวจสอบแล้ว)                                                              (สอบทำนแล้ว) 
                           (ล้ำนบำท ยกเว้นจ ำนวนร้อยละ) 

สำยธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร2)         
  บรรจภุณัฑ์จำกเยื่อและกระดำษ ...  24,233 29.7 25,376 29.1 24,615 27.7 11,649 25.4 
  กระดำษบรรจภุณัฑ์ .....................  35,645 43.8 38,135 43.7 41,725 46.8 23,294 50.7 
 บรรจภุณัฑ์จำกวสัดสุมรรถนะสงูและ 
พอลิเมอร์ ......................................  3,824 4.7 4,723 5.4 5,285 5.9 3,491 7.6 
รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุ
ภณัฑ์แบบครบวงจร(3) ....................  63,702 78.2 68,234 78.2 71,625 80.4 38,434 83.7 

         
สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ(2)         
รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อ
และกระดำษ(3) ...............................  17,753 21.8 19,021 21.8 17,445 19.6 7,469 16.3 

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

 

หมำยเหต:ุ  
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(1) ค ำนวณเป็นร้อยละของรำยได้รวมจำกกำรขำยของบริษัทฯ 

(2) ข้อมลูตำมส่วนงำนแต่ละส่วนของสำยธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรน ำมำจำกข้อมลูทำงกำรเงินส ำหรับผู้บริหำรที่ไมไ่ด้ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำก

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

(3) สทุธิจำกกำรตดัรำยกำรระหว่ำงสำยธุรกิจ 

 
 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่: 
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 24 มีนำคม 2563 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัตอ่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไป
เป็นครัง้แรก สรุปได้ดงันี ้

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นกำร

ท่ัวไปเป็นครัง้แรก 
ณ วันท่ี 24 มีนำคม 2563 

ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชน 
เป็นกำรท่ัวไปเป็นครัง้แรก 

ภำยใต้สมมติฐำนว่ำจะไม่มีกำร
ใช้สิทธิซือ้หุ้นส่วนเกิน 

ภำยใต้สมมติฐำนว่ำจะมีกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินทัง้

จ ำนวน(3) 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน

กำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

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

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

3. บริษัทแรนเดอรีเบอ
รำมำกำร จ ำกดั 

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

4. นำงสำวอรพินทร์ ธิดำ
รัตน์ 

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

5. นำยแมน นำนำ 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. นำยอเุทน ตนัติจตัตำ
นนท์ 

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

8. นำยสมศกัดิ์ นำนำ 931,440 0.03 931,440 0.02 931,440 0.02 
9. นำยพิพฒัพงศ์ อิศร

เสนำ ณ อยธุยำ 
528,880 0.02 528,880 0.01 528,880 0.01 

10. นำยยพุ นำนำ 499,440 0.02 499,440 0.01 499,440 0.01 
11. ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอ่ืนๆ 18,699,420 0.60 18,699,420 0.45 18,699,420 0.43 
12. ประชำชนทัว่ไป - - 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 

 
หมำยเหต:ุ  (1) SCC เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) โดยเข้ำไปถือหุ้นหรือลงทนุในธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจบรรจภุณัฑ์  
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(2) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จะมีสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้และ SCC จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทฯ ในสดัส่วนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70 ของทุนช ำระ
แล้วของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

(3) ในกรณีท่ีมีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกินทัง้จ ำนวน ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะด ำเนินกำรยืมหุ้นจำก SCC จ ำนวนไม่เกิน  
169,130,000 หุ้น 

 
คณะกรรมกำรบริษัท: 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำร 12 ท่ำน ดงันี ้(1)  

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่ง 

1. นำยประสำร ไตรรัตน์วรกลุ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 

2. นำยชลณฐั ญำณำรณพ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

3. นำยชมุพล ณ ล ำเลียง กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

4. นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

5. นำยชำลี จนัทนยิ่งยง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

6. นำงผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

7. ศำสตรำจำรย์พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
8. นำยธนวงษ์ อำรีรัชชกลุ กรรมกำร 
9. นำยธรรมศกัดิ์ เศรษฐอดุม กรรมกำร 
10. นำยวิชำญ จิตร์ภกัดี กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร(1) 
11. นำยวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
12. นำยวิบลูย์ ตวงสิทธิสมบตัิ กรรมกำร และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

หมำยเหต ุ (1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 217 (1/2563) เมื่อวันท่ี 28 มกรำคม 2563 มีมติอนุมัติต ำแหน่งของผู้บริหำรโดยให้มีผลตัง้แต่วันท่ี 1 
กมุภำพนัธ์ 2563 

 

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง : 

1. ควำมเส่ียงเก่ียวกบัธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
1.1 อุตสำหกรรมที่บริษัทฯ ด ำเนินกำรอยู่เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง และกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้อำจกดดันให้

ยอดขำยและรำคำขำยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ลดลง 
1.2 ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอำศยักำรจดัหำวตัถดุิบและพลงังำนท่ีพึ่งพำได้ ซึง่หำกบริษัทฯ ขำดแคลนวตัถดุิบ หรือกำร

จัดส่งวตัถุดิบล่ำช้ำ หรือต้นทุนวตัถุดิบเพิ่มสงูขึน้ (เช่น ไม้ ไม้สับ RCP หรือพลังงำน) อำจส่งผลกระทบทำงลบ
อย่ำงมีนยัส ำคญัต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ 
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1.3 ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบและพลงังำนที่ส ำคญั ตลอดจนกำรที่บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถปรับรำคำสินค้ำให้
สะท้อนต้นทุนขำยที่เพิ่มขึน้ได้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อประสิทธิภำพด้ำนต้นทนุ
และอตัรำก ำไรของบริษัทฯ 

1.4 หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์แนวโน้มของเทคโนโลยี หรือพฒันำและท ำกำรตลำดผลิตภณัฑ์ที่สร้ำงสรรค์
จำกนวตักรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปได้ ธุรกิจ ฐำนะ
ทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญั 

1.5 บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถขยำยธุรกิจไปยังตลำดในประเทศตลำดเกิดใหม่ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ 
หรือบริษัทฯ อำจประสบปัญหำในกำรบริหำรจดักำรกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำง
ลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

1.6 บริษัทฯ อำจไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรลงทุนในเชิงกลยุทธ์ หรือในกำรรวมเข้ำกับกิจกำร หรือธุรกิจที่บริษัทฯ 
ได้มำจำกกำรเข้ำควบรวมกิจกำร 

1.7 บริษัทฯ อำจต้องรับรู้กำรด้อยค่ำที่เก่ียวกบัค่ำควำมนิยม (Goodwill) และสินทรัพย์อื่น 
1.8 กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อำจท ำให้บริษัทฯ ต้องมีค่ำใช้จ่ำยและควำมรับผิดด้ำนส่ิงแวดล้อมจ ำนวนมำก 
1.9 หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำหรือสร้ำงชื่อเสียงของบริษัทฯ และใช้แผนกลยทุธ์ด้ำนกำรขำยและกำรตลำดได้เป็น

ผลส ำเร็จ ธุรกิจของบริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบ  
1.10 หำกมำตรกำรและระบบควบคุมคุณภำพต่ำง ๆ ล้มเหลวส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เกิดควำมผิดพลำดหรือ 

มีกำรปนเปือ้น อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 
1.11 ปัจจยัเศรษฐกิจมหภำคและปัจจยัภำยนอกส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรผลิตภณัฑ์และโซลชูนัด้ำนบรรจภุณัฑ์ 

ซึง่ปัจจยัดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 
1.12 กำรผลิตในโรงงำนของบริษัทฯ อำจหยดุชะงกัอย่ำงมีนยัส ำคญั 
1.13 ธุรกิจและแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้เงินทนุสนบัสนุนเป็นจ ำนวนมำก และมีควำมเส่ียงและควำมไม่

แน่นอนหลำยประกำร ซึ่งบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถขยำยธุรกิจได้ส ำเร็จตำมที่คำดหมำย หรือแผนกำรขยำยธุรกิจ
อำจต้องใช้งบประมำณเกินกว่ำที่ได้ตัง้ไว้ และอำจไม่ได้รับผลทำงเศรษฐกิจหรือทำงกำรค้ำตำมที่คำดหมำย 

1.14 กำรขยำยสวนไม้ของบริษัทฯ อำจท ำให้บริษัทฯ มีควำมเส่ียงอนัเก่ียวกบัสินทรัพย์ประเภทสวนไม้เพิ่มเติม 
1.15 บริษัทฯ มีควำมเส่ียงเก่ียวกับบริษัทร่วมและกำรด ำเนินกำรร่วมกันทำงกำรค้ำกับพันธมิตรที่อำจส่งผลกระทบ

ในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ หลำยประกำร 
1.16 คดีควำม กำรด ำเนินคดี กำรสอบสวนของรัฐบำลและหน่วยงำนก ำกบัดแูล และ/หรือกระบวนพิจำรณำใดๆ อำจ

ท ำให้บริษัทฯ มีควำมรับผิดจ ำนวนมำก หรือต้องหยุดกำรด ำเนินกำร และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

1.17 กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมำย หรือกำรท่ีบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและกฎหมำยที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันได้นัน้อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

1.18 ใบอนุญำตและกำรอนุมตัิต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำร ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตของบริษัทฯ หรือกำรใช้งำนอุปกรณ์บำง
ประเภทนัน้มีควำมแตกต่ำงกัน และอำจขอรับใบอนุญำตและกำรอนุมัติต่ำงๆ ได้ยำก และเมื่อบริษัทฯ ได้รับ
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ใบอนญุำตและกำรอนมุตัิดงักล่ำวแล้ว อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดข้อจ ำกดัส ำหรับใบอนญุำตและกำรอนมุตัิ 
หรืออำจมีกำรเพิกถอนใบอนญุำตหรือกำรอนมุตัิ และอำจไม่สำมำรถต่อใบอนญุำตหรือกำรอนมุตัิดงักล่ำวได้ 

1.19 บริษัทฯ อำจต้องมีควำมรับผิดในกรณีที่มีอบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีโรงงำนผลิตของบริษัทฯ 
1.20 กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ อำจไม่เพียงพอส ำหรับกำรคุ้มครองควำมเสียหำยทัง้หมดที่อำจเกิดขึน้ในกำร

ประกอบธุรกิจ หรือในกำรด ำเนินกำรอื่นใด 
1.21 ควำมส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจ และควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนัน้ขึน้อยู่กับ

กำรท่ีบริษัทฯ สำมำรถว่ำจ้ำงและรักษำผู้บริหำรและบคุลำกรหลกัได้ 
1.22 บริษัทฯ จะต้องบ ำรุงรักษำ ป้องกนั และ/หรือยกระดบัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
1.23 เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ควำมเพียงพอของกระแสเงิน

สดและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบริษัทฯ นัน้ขึน้อยู่กบัเงินปันผลที่ได้รับจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1.24 กำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรป้องกันควำมเส่ียง ของบริษัทฯ อำจไม่เพียงพอที่จะช่วยป้องกันผลกระทบจำกควำมผัน

ผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และอำจท ำให้เกิดผลขำดทนุจ ำนวนมำก รวมทัง้ท ำให้ก ำไรส ำหรับ
แต่ละงวดมีควำมผนัผวน 

1.25 หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำให้อยู่ในระดบัที่น่ำพอใจได้ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
อำจได้รับผลกระทบในทำงลบ 

1.26 ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
1.27 บริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบในทำงลบจำกกำรนดัหยุดงำน กำรชะลอกำรท ำงำน และกำรที่ต้นทุนด้ำนแรงงำน

เพิ่มสงูขึน้ และปัญหำด้ำนแรงงำนอื่นๆ 
1.28 เอกสำรฉบบันีม้ีข้อมลูทำงกำรเงินเสมือนท่ีผู้สอบบญัชียงัมิได้ตรวจสอบ 
1.29 บริษัทฯ มีควำมเส่ียงเก่ียวกับกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำและกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจและกำร

ปกครอง 
1.30 บริษัทฯ อำจต้องพึ่งพำกำรให้บริกำรทำงธุรกิจบำงประเภทจำก SCC   
1.31 ข้อเท็จจริงและสถิติจำกแหล่งข้อมลูของทำงกำรและทำงอุตสำหกรรมที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบันีซ้ึง่เก่ียวข้องกบั

เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภำคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกำ สำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบ
วงจร (Integrated Packaging Chain) สำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ (Fibrous Chain) และกำรให้บริกำรโซลูชัน
และนวตักรรมด้ำนบรรจภุณัฑ์ ต้องศกึษำอย่ำงรอบคอบและใช้ข้อมลูด้วยควำมระมดัระวงั 

1.32 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อในระดบัต่ำง ๆ เช่น COVID-19 อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ
ธุรกิจ กำรด ำเนินงำน โอกำสทำงธุรกิจ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

2. ควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอื่น 
2.1 กำรประกอบธุรกิจนอกประเทศไทยท ำให้บริษัทฯ มีควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 

2.2 กำรที่ Fajar ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนกำรกระจำยกำรถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรำยย่อย 
(Free Float) ตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) ได้ ท ำให้ Fajar 
ได้รับกำรแจ้งเตือนทำงปกครอง เสียค่ำปรับ หรือถูกระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บน IDX และอำจท ำให้หุ้นของ 
Fajar ถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน IDX ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ Fajar และ ชื่อเสียงของ
บริษัทฯ 
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2.3 บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรเข้ำซือ้หุ้นในบริษัทซึ่งมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ Ho Chi 
Minh Stock Exchange (HOSE) ซึ่งอำจท ำให้ไม่สำมำรถด ำรงสัดส่วนกำรกระจำยกำรถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรำย
ย่อย (Free Float) ตำมเกณฑ์ของ HOSE ได้ในอนำคต ท ำให้บริษัทดงักล่ำวอำจได้รับกำรแจ้งเตอืนทำงปกครอง 
หรือถกูระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บน HOSE ซึง่อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อบริษัทดงักล่ำวและ ชื่อเสียงของ
บริษัทฯ 

2.4 ควำมเส่ียงเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเทศอินโดนีเซีย 
2.4.1 เหตกุำรณ์ทำงกำรเมืองและทำงสงัคมในปัจจบุนัในประเทศอินโดนีเซียอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย 

2.4.2 กำรก่อกำรร้ำยในประเทศอินโดนีเซียอำจท ำให้ประเทศอินโดนีเซียขำดเสถียรภำพ ซึง่จะส่งผลกระทบ
ในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

2.4.3 บริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนเร่ืองดุลอ ำนำจระหว่ำงรัฐบำลท้องถิ่นและรัฐบำล
กลำงในประเทศอินโดนีเซีย 

2.5 ควำมเส่ียงเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเทศเวียดนำม 

2.5.1 ควำมไม่แน่นอนในเร่ืองของระบบเศรษฐกิจและกฎหมำยในประเทศเวียดนำม 

2.5.2 รัฐบำลประเทศเวียดนำมอำจใช้อ ำนำจยึดธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนำมในกรณีที่ประเทศ
เกิดสงครำม กำรก่อกำรกบฏ เกิดภยัพิบตัิสำธำรณะ หรือภำวะฉกุเฉินในประเทศ 

2.5.3 บริษัทฯ อำจถกูโต้แย้งเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้หรือจะเป็นท่ีตัง้ของโรงงำนของบริษัทฯ ใน
อนำคต 

2.5.4 กฎหมำยภำษีอำกรในประเทศเวียดนำมอำจมีกำรเปล่ียนแปลง 
2.6 ควำมเส่ียงเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเทศฟิลิปปินส์ 

2.6.1 กำรขำดเสถียรภำพทำงกำรเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ 
2.6.2 กำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรงอำจท ำให้ประเทศฟิลิปปินส์ขำดเสถียรภำพ 

3. ควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมเป็นเจ้ำของหุ้นของบริษัทฯ 
3.1 ปัจจบุนัยงัไม่มีตลำดส ำหรับกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ และมีควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรซือ้ขำยและส่งมอบหุ้นของ

บริษัทฯ ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
3.2 บริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ SCC ซึ่งอำจมีผลประโยชน์ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของ

ผู้ลงทนุในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำรเข้ำท ำ
รำยกำรระหว่ำงกัน ระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกับบริษัทฯ ไว้แล้ว (โปรดพิจำรณำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.3.14 – “รายการระหว่างกนั”) 

3.3 มลูค่ำทำงบญัชีที่มีตวัตนสทุธิของหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ออกในกำรเสนอขำยครัง้นีอ้ำจน้อยกว่ำมลูค่ำกำรเสนอขำย
และมลูค่ำหุ้นของผู้ลงทนุอำจลดลง (Dilution) ในทนัทีและในจ ำนวนมำก 

3.4 หำกมีกำรขำยหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ ำนวนมำกอำจท ำรำคำหุ้นของบริษัทฯ ลดลงได้ 
3.5 ผู้ลงทนุอำจมีควำมสำมำรถจ ำกดัในกำรเข้ำร่วมจองซือ้หุ้นท่ีเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วน หรือกำรเสนอ

ขำยอื่นในลกัษณะเดียวกนั 
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3.6 กฎหมำยไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อก ำหนดเก่ียวกับข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ข้อจ ำกัด
ดงักล่ำวอำจจ ำกัดควำมสำมำรถของผู้ลงทุนต่ำงด้ำวในกำรโอนหุ้นและอำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของผู้
ลงทนุต่ำงด้ำวและรำคำตลำดของหุ้น 

3.7 บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถ หรืออำจเลือกที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล และบริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลได้หรือไม่นัน้ขึน้อยู่
กบักำรปฏิบตัิตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ 

3.8 หำกนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์หรือนกัวิเครำะห์อตุสำหกรรมไม่เผยแพร่รำยงำนวิจยัหรือรำยงำนเก่ียวกบัธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือหำกเผยแพร่รำยงำนกำรวิจยัเก่ียวกบัหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ ผลกำรด ำเนินงำน 
หรือโอกำสทำงธุรกิจที่ไม่เป็นผลดี หรือที่ไม่ถกูต้อง รำคำหุ้นและปริมำณกำรซือ้ขำยอำจลดลงได้ 

3.9 ผู้ จัดหำหุ้นส่วนเกินอำจมีกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำระดับรำคำ (Stabilization) และอำจจ ำเป็นต้องยุติกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง กำรด ำเนินกำรเพื่อท ำกำรรักษำระดบัรำคำอำจมีขึน้ได้เป็น
ระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้ นของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำรซื อ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ตำม
ข้อก ำหนดในสญัญำยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์ไทยพำณิชย์ จ ำกัด ในฐำนะผู้จดัหำหุ้นส่วน
เกิน ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกินอำจขอยืมหุ้นจ ำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้นจำก SCC เพื่อน ำไปจดัสรรหุ้นเกินกว่ำ
จ ำนวนที่เสนอขำย (หำกมี) ในกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้ซึ่งกำรยืมหุ้นดงักล่ำวอำจท ำให้สดัส่วนกำรถือ
หุ้นของ SCC ในช่วงที่มีกำรยืมหุ้นลดลงไปต ่ำกว่ำร้อยละ 75.0 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ และผู้จดัหำหุ้นส่วนเกินอำจใช้สิทธิซือ้หุ้นในตลำดหลกัทรัพย์ฯ (หำกหุ้นเร่ิม
ซือ้ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้รับอนุญำตภำยใต้กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และเป็นไปตำมภำวะตลำด) และ/หรือ ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุส่วนเกิน เพื่อ
ส่งมอบคืนหุ้นทัง้หมดที่ยืมมำจำก SCC โดยทนัทีที่สำมำรถจดัหำหุ้นได้เพียงพอส ำหรับน ำไปส่งมอบคืนหุ้นท่ียมื
มำจำก SCC แล้ว ผู้จดัหำหุ้นส่วนเกินจะต้องหยดุท ำกำรรักษำระดบัรำคำทนัที 

 
สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ปี 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 : 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงฐำนะทำงกำรเงิน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 
มิถนุำยน 2563  

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 

 2560 2561 2562 2563 

สินทรัพย์รวม (ล้ำนบำท) ........  91,312 93,246 139,513 144,360 
หนีส้ินรวม (ล้ำนบำท) ............  35,662 39,986 76,697 78,947 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ำนบำท) ...  55,650 53,260 62,816 65,414 
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สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ ำนวน 91,312 
ล้ำนบำท 93,246 ล้ำนบำท 139,513 ล้ำนบำท และ 144,360 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรควบรวมกิจกำร Fajar และ Visy Packaging Thailand ในปี 2562 

กำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีสำเหตุหลกัมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
และที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึน้ โดยกำรเพิ่มขึน้ของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทึกสิทธิใน
กำรใช้สินทรัพย์ภำยหลงัจำกที่บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สญัญำเช่ำ” ตัง้แต่วนัที่ 
1 มกรำคม 2563 

หนีส้ินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม จ ำนวน 35,662 
ล้ำนบำท 39,986 ล้ำนบำท 76,697  ล้ำนบำท และ 78,947 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยหนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ยืมจำก SCC และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
เพื่อเป็นเงินทนุในกำรควบรวมกิจกำร Fajar และกำรบนัทึกกำรรวมเงินกู้ยืมของบริษัทต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ ควบรวมกิจกำรมำ  

กำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีสำเหตุหลกัมำจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีที่เพิ่มขึน้ โดยกำร
เพิ่มขึน้ดงักล่ำวมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืม
จำก SCC 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ 55,650 
ล้ำนบำท 53,260 ล้ำนบำท 62,816 ล้ำนบำท และ 65,414 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2561 ลดลงเมื่อเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลเพิ่มขึน้ในปี 2561 ทัง้นี ้
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำ
จำกกำรท่ีก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรเพิ่มขึน้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุเพิ่มขึน้จำกกำรเข้ำซือ้ Fajar  

กำรเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสมยงัไม่ได้
จดัสรรทีเ่พิ่มขึน้ 

ทัง้นี ้ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทุนอีกเป็นเงินจ ำนวน 
2,937 ล้ำนบำท จำกเดิม 1,563 ล้ำนบำท เป็น 4,500 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 1,737 ล้ำนบำท 
ทัง้นี ้เงินปันผลระหว่ำงกำลประกอบด้วย (1) หุ้นปันผลเป็นเงินจ ำนวน 1,563 ล้ำนบำท ด้วยกำรออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
1,563,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนกำรจดัสรรคือหุ้นเดิม 1 หุ้นต่อหุ้น
ปันผล 1 หุ้น และ (2) เงินปันผลจ ำนวน 0.11111111 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 174 ล้ำนบำท และบริษัทฯ ได้จ่ำยหุ้นปันผลและ
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เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที่ 6 ธันวำคม 2562 จึงท ำให้ทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จำกเดิม 
1,563 ล้ำนบำท เป็น 3,126 ล้ำนบำท 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดง ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

 
ส ำหรับปี 

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

ส ำหรับหกเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

 2560 2561 2562 2562 2563 

รำยได้จำกกำรขำย (ล้ำนบำท) ...............  81,455 87,255 89,070 41,529 45,903 
ก ำไรขัน้ต้น (ล้ำนบำท) ...........................  14,165 18,181 17,419 8,368 10,349 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) ........  6,856 9,148 8,506 3,830 5,437 
ก ำไรส ำหรับปี/งวด (ล้ำนบำท) ................  5,374 6,826 5,891 2,884 4,198 
Adjusted EBITDA (ล้ำนบำท) (1) ...........  12,082 14,566 15,036 7,114 8,994 

หมำยเหต ุ

(1) ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) หมำยถึง ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ หกั

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีปรับปรุงให้รวมเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม และลบด้วยส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกบริษัทร่วม ผลกระทบจำก

กำรเปล่ียนแปลงค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังงำนจำกกำรปรบัปรุงชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน รวมทัง้กำรปรับปรุงอื่น ๆ ทัง้นี ้Adjusted EBITDA 

เป็นหลกักำรวดัผลท่ีมิได้เป็นไปตำม TFRS 

 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงอตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคญัของบริษัทฯ ณ วนัที่ / ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 
2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

 ณ วันท่ี / ส ำหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

ณ วันท่ี / ส ำหรับ 
งวดหกเดือนสิน้สุด 
วันท่ี 30 มิถุนำยน 

 2560 2561 2562 2563 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ)(1) .............................  17.4 20.8 19.6 22.5 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) (2) .........  6.7 9.9 8.6 11.4 

อตัรำส่วนก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) (3) ........................  6.5 7.8 6.6 9.1 

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

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) (5) .....  0.6 0.8 1.2 1.2 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ) (6) ......  6.1 7.4 5.1 5.0(8) 
อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (7) ...............  9.9 12.5 10.2 11.0(8) 

หมำยเหต ุ
(1) อตัรำก ำไรขัน้ต้น ค ำนวณจำกก ำไรขัน้ต้น หำรด้วยรำยได้จำกกำรขำย 

(2) อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ค ำนวณจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ลบด้วยรำยได้อื่นและก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน หำรด้วยรำยได้จำกกำรขำย 

(3) อตัรำส่วนก ำไรสทุธิ ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปี/งวด หำรด้วยรำยได้รวม 
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(4) อตัรำก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin) ค ำนวณจำก Adjusted EBITDA หำร

ด้วยรำยได้รวม 

(5) อตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค ำนวณจำกหนีส้ินรวม หำรด้วยสว่นของผู้ถอืหุ้น 

(6) อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับระยะเวลำท่ีเกีย่วข้อง หำรด้วยสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

(7) อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับระยะเวลำท่ีเกี่ยวข้อง หำรด้วยสว่นของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย 

(8) ในกำรค ำนวณอตัรำสว่นทำงกำรเงินดงักลำ่ว บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมลูตำมงบก ำไรขำดทนุส ำหรับงวด 12 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 และ

ข้อมลูตำมงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มถินุำยน 2563 โดยไม่ได้มีกำรเฉล่ีย 

 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 

รำยได้จำกกำรขำยของสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเพิ่มขึน้ 6,295 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.6 จำกเดิม 
32,139 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 เป็น 38,433 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 
30 มิถุนำยน 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกผลกระทบด้ำนบวกจำกกำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของ  Fajar และ Visy 
Packaging Thailand ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 และวนัท่ี 1 กนัยำยน 2562 ตำมล ำดบั 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 3,391 ล้ำนบำท หรือร้อยละ  5.0 
จำกเดิม 68,234 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 เป็น 71,625 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกผลบวกที่เกิดจำก
กำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 และวันที่ 1 กันยำยน 
2562 ตำมล ำดบั 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 4,532 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.1 
จำกเดิม 63,702 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2560 เป็น 68,234 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรำคำขำยที่เพิ่มขึน้ 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ 

รำยได้จำกกำรขำยของสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษลดลง 1,921 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.5 จำกเดิม 9,390 ล้ำน
บำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 เหลือ 7,469 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 
2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกปริมำณกำรขำยและรำคำขำยเฉล่ียที่เกิดขึน้จริงของผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดำษพิมพ์เขียน
ของบริษัทฯ ที่ลดลง 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ ลดลง 1,576 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.3 จำก 19,021 
ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 เป็น 17,445 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยภำชนะบรรจุ
อำหำร กระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อ 

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ  เพิ่มขึน้ 1,268 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.1 จำก 
17,753 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2560 เป็น 19,021 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรำคำขำยที่เพิ่มขึน้ และกำร
ควบรวมกิจกำร IPSB ในเดือนมกรำคม 2561 ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตภำชนะบรรจอุำหำรในประเทศมำเลเซีย 
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รำยได้จำกกำรขำยรวม  

รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 4,374 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.5 จำกเดิม 41,529 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหก
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 เป็น 45,903 ล้ำนบำทส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 โดยรำยได้จำก
กำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีรำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษลดลง  

รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ อยู่ในระดบัค่อนข้ำงคงที่ โดยรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้ 1,815 ล้ำนบำท หรือร้อย
ละ 2.1 จำกเดิม 87,255 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 เป็น 89,070 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2562 โดยรำยได้จำกกำรขำยจำกสำย
ธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ 
ลดลง 

รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 5,800 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.1 จำกเดิม 81,455 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2560 
เป็น 87,255 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2561 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยจำกทัง้สำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์
แบบครบวงจรและสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษของบริษัทฯ 

ก ำไรขัน้ต้นและอัตรำก ำไรขัน้ต้น 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 14,165 ล้ำนบำท 18,181 ล้ำนบำท 17,419 ล้ำนบำท และ 10,349 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ต้น เท่ำกบั ร้อยละ 17.4 ร้อยละ 20.8 ร้อยละ 19.6 และร้อยละ 22.5 ตำมล ำดบั โดยกำรท่ีอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 
2561 เพิ่มขึน้จำกปี 2560 นัน้ มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำคำขำยโดยรวม ส่วนกำรลดลงของก ำไรขัน้ต้นในปี 2562 
จำกปี 2561 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยเฉล่ียที่เกิดขึน้จริงของกระดำษบรรจภุณัฑ์และกระดำษพิมพ์เขียน 

อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ในงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 จำกปี 2562 มีสำเหตหุลกัมำกำรเพิ่มขึน้ของ
สดัส่วนรำยได้จำกสำยธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจรซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่สงูกว่ำสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ จึงส่งผลให้
อตัรำก ำไรขัน้ต้นโดยรวมสงูขึน้ 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 6,857 ล้ำนบำท 9,148 ล้ำนบำท 8,506 ล้ำนบำท และ 5,437 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิด
เป็นอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับร้อยละ 6.7 ร้อยละ 9.9 ร้อยละ 8.6 และร้อยละ 11.4 ตำมล ำดับ โดยกำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มีสำเหตทุี่สอดคล้องกนักบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้น
ของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ยังได้รับผลกระทบจำกรำยได้อื่นที่เพิ่มขึน้จำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทนุใน TUP ซึ่งช่วยเพิ่มก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรลดลงของอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ในปี 2562 และกำรเพิ่มขึน้ของอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563  ยังได้รับ
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ผลกระทบจำกค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนกังำนจำกกำรปรับปรุงเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนจ ำนวน 527 ล้ำนบำท ซึง่
เกิดขึน้เฉพำะในปี 2562 

ก ำไรส ำหรับปี/งวดและอัตรำก ำไรสุทธิ 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีก ำไรส ำหรับปี/งวด จ ำนวน 5,374 ล้ำนบำท 6,826 ล้ำนบำท 5,891 ล้ำนบำท และ 4,198 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็น
อตัรำก ำไรสทุธิ เท่ำกับร้อยละ 6.5 ร้อยละ 7.8 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 9.1 ตำมล ำดบั โดยกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มีสำเหตทุี่สอดคล้องกนักบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้กำรลดลงของอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2562 ยงัได้รับผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมจำก SCC 
และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เพื่อเป็นเงินทุนในกำรควบรวมกิจกำร Fajar และกำรบนัทึกกำรรวมเงินกู้ยืมของ
บริษัทต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ ควบรวมกิจกำรมำ ส่วนกำรเพิ่มขึน้ของอัตรำส่วนก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
มิถนุำยน 2563 ได้รับผลกระทบจำกอตัรำภำษีที่แท้จริงที่ลดลง ซึง่มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำร
ตดับญัชีจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคลของประเทศอินโดนีเซีย 

Adjusted EBITDA และ Adjusted EBITDA Margin 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ 
มีก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) จ ำนวน 12,082 ล้ำนบำท 
14,566 ล้ำนบำท 15,036 ล้ำนบำท และ 8,994 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นอตัรำก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ
และค่ำตดัจ ำหน่ำยที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin) เท่ำกับ ร้อยละ 14.6 ร้อยละ 16.6 ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 
19.5 ตำมล ำดบั  

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ำกบั 0.6 เท่ำ 0.8 เท่ำ 1.2 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ตำมล ำดับ โดยในปี 2561 อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้ เนื่องจำกส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงในขณะท่ีหนีสิ้นรวมที่เพิ่มขึน้ โดยกำรท่ีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 นัน้ เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผลที่สงูกว่ำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2561  

ส ำหรับปี 2562 อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ มีสำเหตุหลกัมำจำกหนีสิ้นรวมที่เพิ่มขึน้ 
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเข้ำซือ้กิจกำร Fajar ที่บริษัทฯ มีกำรกู้ยืมเงินจำก SCC และจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มเติม และกำรจดัท ำ
งบกำรเงินรวมกับ Fajar ที่ต้องมีกำรน ำหนีสิ้นของ Fajar มำรวมในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2562 ภำยหลงักำร
เข้ำซือ้กิจกำรของ Fajar  

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ เท่ำกบั ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 7.4 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 5.0 ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำดงักล่ำวในปี 2561 เกิด
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จำกกำรที่ก ำไรส ำหรับปี 2561 ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.0 จำกปีก่อนหน้ำ ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉล่ียของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 4.5 จำกปีก่อนหน้ำ  

ส่วนกำรลดลงของอตัรำดงักล่ำวในปี 2562 เกิดจำกกำรท่ีก ำไรส ำหรับปี 2562 ของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 13.7 จำก
ปีก่อนหน้ำ ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉล่ียของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 26.1 จำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งได้รับผลกระทบมำจำกกำรที่
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เพิ่มขึน้จำกกำรควบรวมกิจกำร Fajar ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนของ 
Fajar นัน้ถกูน ำมำรวมในผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2562 แค่เพียงหกเดือน  

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิแผนกำรเสนอซือ้หุ้นสำมญัในสดัส่วนข้ำง
มำกของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“SOVI”) ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตชัน้น ำในด้ำนบรรจภุณัฑ์ปลำยน ำ้ จำก
เยื่อและกระดำษ ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์นครโฮจิมินห์ โดยลงทุนผ่ำน TCG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
และ Rengo ในสดัส่วนร้อยละ 70:30 ตำมล ำดบั โดยในเดือนพฤษภำคม TCG ได้ท ำกำรเจรจำและเซ็นสญัญำซือ้ขำยหุ้นกบั
ผู้ ถือหุ้นของ SOVI เพื่อท ำกำรซือ้หุ้นเพื่อควบรวมกิจกำรของ SOVI โดยผู้ขำยอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขบงัคบัก่อน 
(Condition Precedent) ในสญัญำซือ้ขำยหุ้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที ่2.4.16 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
นักลงทนุสัมพนัธ์ : 
ชื่อ :  นำย วชัระ เอี่ยมสกลุ และ นำย วิกร พงศธร 
สถำนท่ีติดต่อ : 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท์ : 02-586-2939 
โทรสำร :  02-587-2213 
 

 



 

ค ำเตือน 

• เอกสารฉบบันี้ไม่ได้ถูกจดัท าเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยงัสหรัฐอเมริกา 
หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซ่ึงจะท าให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ต้องมีการด าเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย์ของประเทศทีเ่ก่ียวข้องก่อนการแจกจ่าย  

• การแจกจ่ายเอกสารฉบบันีไ้ปยงัประเทศหรือเขตอ านาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการตอ้งห้ามตามกฎหมาย ผูที้ไ่ดร้ับ
เอกสารฉบบันีค้วรศึกษาและปฏิบติัตามข้อจ ากดัทางกฎหมายนัน้ ๆ 

• หากท่านไม่ใช่ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามนิยามในเอกสารฉบับนี้) หรือหากท่านอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา ขอให้ท่านไม่ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัเอกสารฉบบันี้ หรือเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจมีการส่งหรือจะส่งให้
ท่าน ซ่ึงเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบบันี้ เว้นแต่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) จะแจ้งเป็น
อย่างอื่นในเอกสารฉบบันีห้รือส่ิงทีส่่งมาดว้ยของเอกสารฉบบันี้ 

• ไม่มีการเสนอขายหรือซ้ือหลกัทรัพย์ในประเทศหรือเขตอ านาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชกัชวนการเสนอซ้ือ หรือการขายหลกัทรัพย์
นัน้ขดัต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอ านาจรัฐดงักล่าว  

• หลกัทรัพย์ทีก่ล่าวถึงในเอกสารฉบบันีย้งัไม่ได้น าและจะไม่ถูกน าไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1933 รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ("กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา 
และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด 
(มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใดหรือว่าทัง้หมดของการเสนอขายหรือหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึง
ในเอกสารฉบบันีใ้นสหรัฐอเมริกา หรือด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา 

• หลกัทรัพย์ทีอ่้างถึงในเอกสารฉบบันีไ้ม่ไดถู้กแนะน าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในประเทศอื่นใด หน่วยงานดงักล่าวจึงไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของ
ข้อมูลในเอกสารฉบบันี ้

• การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) ในครั้งนี้มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อ
หน่วยงานก ากบัดูแลหลกัทรัพย์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย หรือภายใตก้ฎหมายของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย 

• เอกสารฉบบันีแ้ละเอกสารอื่นใดทีส่่งถึงท่านซ่ึงเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใตเ้อกสารฉบบันี้เป็นเอกสารเฉพาะส าหรับ
ตวัท่านเท่านัน้ และไม่ไดเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อบคุคลอื่นใดหรือประชาชนทัว่ไป 

• การด าเนินการตามเอกสารฉบบันีมี้ก าหนดเวลา 
 

ค ำชีแ้จงเพิ่มเติมส ำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian)  
ผู้ รับฝำกหลักทรัพย์ นำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ท่ีถือหุ้นกู้ 

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) แทนบุคคลอ่ืน 

วนัที่ 17 กนัยายน 2563 

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

และบคุคลใด ๆ ที่ถือหุ้นกู้ของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") แทนบคุคลอื่น 



 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) (“SCGP”) ได้มีมติอนุมตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
เป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการมอบอ านาจที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
รายย่อยของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด 
(มหาชน) และผู้มีอุปการคณุ และ/หรือบุคคลที่มีความสมัพนัธ์อื่น ๆ ของ SCGP แต่ไม่เกิน 143,762,625 หุ้น ซึ่งผู้ ถือ
หุ้นกู้ของ SCC ทุกรุ่นที่เสนอขายแบบกรณีทัว่ไป1 และเป็นผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นกู้  วันที่ 8 กันยายน 2563 (Record Date) และมีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทยตาม
ข้อมลูที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ("ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น") 
มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัหุ้นเพิ่มทนุ SCGP  

ในการนี ้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า 

(1) ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรร
หุ้นตามที่กลา่วมาข้างต้นนัน้ SCGP จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลทีม่ีที่อยู่
จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ณ วัน
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นกู้ วันที่ 8 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม SCGP อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
วิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าว หรือพิจารณาเสนอขายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ตาม
ความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2) ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทของ SCGP มีสิทธิ
ใช้ดลุพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซือ้
รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วท าให้ หรืออาจเป็นผลให้  

(ก) SCGP กระท าขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือ
ต่างประเทศ และ/หรือข้อบงัคบัของ SCGP หรือ  

(ข) SCGP มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  

(ค) SCGP กระท าการไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขาย
หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 
1 ผู้ถือหุ้นกู้ เฉพาะกลุ่มที่ถือหุ้นกู้ทกุรุ่นท่ีเสนอขายแบบกรณีทัว่ไป (Public Offering) และเป็นผู้ลงทนุประชาชนทัว่ไปท่ีเป็นบคุคลธรรมดา
หรือนิติบคุคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 



 

SCGP จะไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการ
เพิ่มภาระหน้าที่อนัท าให้ SCGP ต้องปฏิบตัิหน้าที่ใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย (ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการยื่นแบบแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ การจดแจ้งหรือการด าเนินการตามข้อก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัการจดทะเบียนการ
เสนอขายหลกัทรัพย์) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจะไม่จดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายและการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ 
SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ของบริษัทฯ รวมถึงผู้ รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary Owner) ที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏอยู่ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้อยู่นอกประเทศไทย เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ในการนี ้หากท่าน (ก) ได้รับใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP รวมทัง้เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
ในฐานะที่เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นตามที่อยู่จดัสง่เอกสารในประเทศไทย และ (ข) มี
ฐานะเป็นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ และเป็นบคุคลใด ๆ ที่ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ แทนหรือเพื่อประโยชน์ของบคุคลอื่นขอให้ท่านโปรดรับทราบและ
ด าเนินการ ดงันี ้

(1) สืบเนื่องจากข้อจ ากัดเก่ียวกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่
บคุคลที่ไม่ได้เป็นหรือไม่อาจเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นดงัที่ได้เรียน
ให้ทราบข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่ำสง่ต่อ เผยแพร่ หรือกระท าการใด 
ๆ อนัอาจเป็นผลให้ใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP รวมทัง้เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง
อยู่ในการครอบครองของบคุคลอื่นที่มีที่อยู่จดัสง่เอกสารนอกประเทศไทย 

(2) หากท่านได้รับใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับผู้ ถือ
หุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น (แบบ ช. ส าหรับผู้ ถือหุ้นกู้ของ SCC)หรือค าสัง่ใด 
ๆ เก่ียวกับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ในครัง้นีจ้ากเจ้าของบญัชีหรือลกูค้าของท่านที่มี
ที่อยู่จดัส่งเอกสารนอกประเทศไทย หรือใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือค าสัง่ดงักลา่วถูกส่งมาจาก
สถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ตามค าสัง่ที่ท่านได้รับดงักลา่ว 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) 

          กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


