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คำเตือน
• เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทาเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรื อการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ในหรื อไปยังสหรัฐอเมริ กา
หรื อ ประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่ งจะทาให้ ก ารแจกจ่ า ยเอกสารฉบับ นี้ต้อ งมี ก ารดาเนิ น การใด ๆ ภายใต้กฎหมาย
หลักทรัพย์ของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องก่อนการแจกจ่าย
• การแจกจ่ายเอกสารฉบับนีไ้ ปยังประเทศหรื อเขตอานาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็ นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผูท้ ีไ่ ด้รับ
เอกสารฉบับนีค้ วรศึกษาและปฏิ บตั ิ ตามข้อจากัดทางกฎหมายนัน้ ๆ
• หากท่านไม่ใช่ผ้ ูถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้น (ตามนิยามในเอกสารฉบับนี)้ หรื อหากท่านอยู่
ในสหรัฐอเมริ กา ขอให้ท่านไม่ดาเนิ นการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หรื อเอกสารหรื อการสือ่ สารอื่นใดทีอ่ าจมี การส่ง หรื อจะส่งให้
ท่าน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ภายใต้เอกสารฉบับนี้ เว้นแต่บริ ษัทเอสซี จี แพคเกจจิ้ ง จากัด (มหาชน) จะแจ้งเป็ น
อย่างอื่นในเอกสารฉบับนีห้ รื อสิ่งทีส่ ่งมาด้วยของเอกสารฉบับนี้
• ไม่มีการเสนอขายหรื อซื ้อหลักทรัพย์ในประเทศหรื อเขตอานาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื ้อ หรื อการขายหลักทรัพย์
นัน้ ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรื อเขตอานาจรัฐดังกล่าว
• หลักทรัพย์ทีก่ ล่าวถึงในเอกสารฉบับนีย้ งั ไม่ได้นาและจะไม่ถูกนาไปจดทะเบี ยนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา
ค.ศ. 1933 รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม ("กฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา") หรื อกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริ กา
และจะไม่มีการเสนอขายหรื อการขายหลักทรัพย์ ดงั กล่าวในสหรัฐอเมริ กา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบี ยนหรื อได้รับยกเว้นการจด
ทะเบี ยนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ข องสหรัฐอเมริ กา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษัทเอสซี จี แพคเกจจิ้ ง จากัด
(มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบี ยนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อว่าทัง้ หมดของการเสนอขายหรื อหลักทรัพย์ ใด ๆ ที่กล่าวถึง
ในเอกสารฉบับนีใ้ นสหรัฐอเมริ กา หรื อดาเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริ กา
• หลักทรัพย์ทีอ่ ้างถึงในเอกสารฉบับนีไ้ ม่ได้ถูกแนะนาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา หรื อหน่วยงาน
กากับดูแลหรื อหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในประเทศอื่นใด หน่วยงานดังกล่าวจึ งไม่ได้รับรองความถูกต้องหรื อความเพี ยงพอของ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้

• การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทเอสซี จี แพคเกจจิ้ ง จากัด (มหาชน) ในครั้งนี้มิได้จดทะเบี ยนและจะไม่ถูกจดทะเบี ยนต่อ
หน่วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์ ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย หรื อภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย

• เอกสารฉบับนีแ้ ละเอกสารอื่นใดทีส่ ่งถึงท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้เป็ นเอกสารเฉพาะสาหรับ
ตัวท่านเท่านัน้ และไม่ได้เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ ตอ่ บุคคลอื่นใดหรื อประชาชนทัว่ ไป

• การดาเนินการตามเอกสารฉบับนีม้ ีกาหนดเวลา
คำชีแ้ จงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian)
ผู้รับฝำกหลักทรัพย์ นำยหน้ ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) แทนบุคคลอื่น
วันที่ 17 กันยายน 2563
เรี ยน

ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") แทนบุคคลอื่น
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ตามที่ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
เป็ นครัง้ แรก (IPO) และการนาหุ้นของ SCGP เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่แบบคาขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ของ
SCGP ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2563 และแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลัก ทรัพ ย์และหนังสือ
ชีช้ วนของ SCGP ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้ บังคับในวันที่ 21 กันยายน 2563 นัน้
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน) (“SCGP”) ได้ มีมติอนุมตั ิการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
เป็ นการทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และการมอบอานาจที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 169,132,500 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ (Pre-emptive Rights)
ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) ("ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้น") โดยจัดสรร
ในอัตราส่วน 7.0950 หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ SCGP ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้น ให้ ปัดเศษ
ของหุ้นดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน)
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า
(1) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับ
จัดสรรหุ้นตามที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ SCGP จะไม่เสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลที่มี
ที่อยู่จดั ส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้ อมูลที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม
SCGP อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นดังกล่าว หรื อพิจารณาเสนอขายให้ แก่
บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ ตามความเหมาะสม โดยจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทของ SCGP มีสิทธิใช้
ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่บุคคลใดหรื อผู้จองซื ้อรายใด
หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้
(ก) SCGP กระท าขัด ต่ อ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อ ระเบี ย บข้ อ บัง คับ ใด ๆ ของประเทศไทย หรื อ
ต่างประเทศ และ/หรื อข้ อบังคับของ SCGP หรื อ
(ข) SCGP มี ภ าระหรื อ หน้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ห รื อ ต้ อ งด าเนิ น การใด ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ต้ อ ง
ดาเนินการตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรั พย์ ภายใต้
กฎหมายไทย หรื อ
(ค) SCGP กระทาการไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรื อ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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SCGP จะไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นหรื อ อาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรื อเป็ นการ
เพิ่มภาระหน้ าที่อนั ทาให้ SCGP ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการยื่นแบบแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดแจ้ งหรื อการดาเนินการตามข้ อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนการ
เสนอขายหลักทรัพย์) ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจะไม่จดั ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายและการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
SCGP ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้ จริ ง (Beneficiary Owner) ที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นอยู่นอกประเทศไทย เว้ นแต่จะมีข้อยกเว้ นกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ในการนี ้ หากท่าน (ก) ได้ รับใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP รวมทังเอกสารอื
้
่นที่เกี่ยวข้ อง
ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้น ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย
และ (ข) มีฐานะเป็ นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ และเป็ นบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ แทนหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นขอให้ ท่านโปรด
รับทราบและดาเนินการ ดังนี ้
(1) สืบเนื่องจากข้ อจากัดเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้ แก่บุคคลที่
ไม่ได้ เป็ นหรื อไม่อาจเป็ น ผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นดังที่ได้ เรี ยนให้
ทราบข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงใคร่ขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดอย่ ำส่งต่อ เผยแพร่ หรื อกระทาการใด ๆ อัน
อาจเป็ นผลให้ ใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP รวมทัง้ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องอยู่ในการ
ครอบครองของบุคคลอื่นที่มีที่อยู่จดั ส่งเอกสารนอกประเทศไทย เว้ นเสียแต่ว่ามีเหตุสมควรให้ ท่านเชื่อได้
ว่าบุคคลดังกล่าว (ก) เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน และ (ข) หากเป็ นบุคคลที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กาต้ องมีสถานะเป็ น
ผู้ ล งทุ น สถาบัน ซึ่ ง มี คุณ สมบัติ (Qualified Institutional Buyers or QIB) ตามความหมายของ Rule
144A ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา หรื อ (ค) หากเป็ นบุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริ กา ต้ อง
สามารถรับใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP หรื อใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน) สาหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ที่มี
สิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (Pre-emptive
Rights) (แบบ ข.) ("ใบจองซื อ้ หุ้นสำมั ญเพิ่ ม ทุ น ") รวมทัง้ เอกสารอื่นที่ เกี่ ย วข้ องได้ โดยชอบด้ วย
กฎหมาย และได้ มาซึ่งหรื อทาการจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันที่มี
คุณสมบัติหรื อผู้ลงทุนอาชีพ (หรื อผู้ลงทุนประเภทอื่นที่เทียบเท่า) ในเขตอานาจรัฐของบุคคลดังกล่าว
โดยที่ SCGP จะต้ องไม่มีหน้ าที่ดาเนินการใด ๆ ในเขตอานาจรัฐดังกล่าว (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการ
ยื่นแบบแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดแจ้ งหรื อการดาเนินการตามข้ อกาหนด
ใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์) นอกเหนือไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การออกและเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ก ฎหมายไทย ("ผู้ ล งทุ น ที่ มี
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คุณ สมบั ติ ") ทัง้ นี ้ โปรดทราบว่า ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ จะไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ของ
SCGP หากไม่ได้ ดาเนินการให้ คารับรองในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) หากท่านได้ รับ ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อคาสัง่ ใด ๆ เกี่ ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
SCGP ในครัง้ นี ้จากเจ้ าของบัญชีหรื อลูกค้ าของท่านที่มี ที่อยู่จดั ส่งเอกสารนอกประเทศไทย หรื อใบจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรื อคาสัง่ ดังกล่าวถูกส่งมาจากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้ องไม่ดาเนินการ
ใด ๆ ตามคาสัง่ ที่ท่านได้ รับดังกล่าว

