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ค ำเตือน 

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

• การแจกจ่ายเอกสารฉบบันีไ้ปยงัประเทศหรือเขตอ านาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการตอ้งห้ามตามกฎหมาย ผูที้ไ่ดร้ับ
เอกสารฉบบันีค้วรศึกษาและปฏิบติัตามข้อจ ากดัทางกฎหมายนัน้ ๆ 

• หากท่านไม่ใช่ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามนิยามในเอกสารฉบบันี)้ หรือหากท่านอยู่
ในสหรัฐอเมริกา ขอให้ท่านไม่ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัเอกสารฉบบันี ้หรือเอกสารหรือการสือ่สารอื่นใดทีอ่าจมีการส่งหรือจะส่งให้
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 ท่ีถือหุ้นสำมัญ  

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) แทนบุคคลอ่ืน 

วนัที่ 17 กนัยายน 2563 

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

และบคุคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามญัของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") แทนบคุคลอื่น 
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ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัแผนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) และการน าหุ้นของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่แบบค าขอ
อนญุาตเสนอขายหลกัทรัพย์ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของ 
SCGP ได้รับอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือ       
ชีช้วนของ SCGP ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 กันยายน 2563 นัน้ 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) (“SCGP”) ได้มีมติอนมุตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
เป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการมอบอ านาจที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 169,132,500 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) 
ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date)) ("ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น") โดยจดัสรร
ในอตัราส่วน 7.0950 หุ้นสามญัของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น ให้ปัดเศษ
ของหุ้นดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน) 

ในการนี ้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า 

(1) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ
จดัสรรหุ้นตามที่กลา่วมาข้างต้นนัน้ SCGP จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มี
ที่อยู่จดัสง่เอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมลูที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
SCGP อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าว หรือพิจารณาเสนอขายให้แก่
บคุคลหนึ่งบคุคลใดได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2) ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทของ SCGP มีสิทธิใช้
ดลุพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซือ้รายใด 
หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วท าให้ หรืออาจเป็นผลให้  

(ก) SCGP กระท าขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือ
ต่างประเทศ และ/หรือข้อบงัคบัของ SCGP หรือ  

(ข) SCGP มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรือ  

(ค) SCGP กระท าการไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
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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 ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงผู้ รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary Owner) ที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นอยู่นอกประเทศไทย เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ในการนี ้หากท่าน (ก) ได้รับใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP รวมทัง้เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
ในฐานะที่เป็นผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย 
และ (ข) มีฐานะเป็นตวัแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ นายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ และเป็นบคุคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ แทนหรือเพื่อประโยชน์ของบคุคลอื่นขอให้ท่านโปรด
รับทราบและด าเนินการ ดงันี ้

(1) สืบเนื่องจากข้อจ ากัดเก่ียวกับการเสนอขายและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่บุคคลที่
ไม่ได้เป็นหรือไม่อาจเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดงัที่ได้เรียนให้
ทราบข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่ำสง่ต่อ เผยแพร่ หรือกระท าการใด ๆ อนั
อาจเป็นผลให้ใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP รวมทัง้เอกสารอื่นที่เก่ียวข้องอยู่ในการ
ครอบครองของบคุคลอื่นที่มีที่อยู่จดัสง่เอกสารนอกประเทศไทย เว้นเสียแต่ว่ามีเหตสุมควรให้ท่านเชื่อได้
ว่าบคุคลดงักลา่ว (ก) เป็นผู้ลงทนุสถาบนั และ (ข) หากเป็นบคุคลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาต้องมีสถานะเป็น
ผู้ ลงทุนสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติ  (Qualified Institutional Buyers or QIB) ตามความหมายของ Rule 
144A ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ (ค) หากเป็นบคุคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ต้อง
สามารถรับใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP หรือใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ที่มี
สิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (Pre-emptive 
Rights) (แบบ ข.) ("ใบจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน") รวมทัง้เอกสารอื่นที่เก่ียวข้องได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย และได้มาซึ่งหรือท าการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันที่มี
คุณสมบัติหรือผู้ลงทุนอาชีพ (หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่เทียบเท่า) ในเขตอ านาจรัฐของบุคคลดงักล่าว 
โดยที่ SCGP จะต้องไมม่ีหน้าที่ด าเนินการใด ๆ ในเขตอ านาจรัฐดงักลา่ว (ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการ
ยื่นแบบแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ การจดแจ้งหรือการด าเนินการตามข้อก าหนด
ใด ๆ เก่ียวกบัการจดทะเบียนการเสนอขายหลกัทรัพย์) นอกเหนือไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใ ต้กฎหมายไทย ("ผู้ ลงทุนท่ีมี



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

 
คุณสมบัติ") ทัง้นี ้โปรดทราบว่า ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
SCGP หากไม่ได้ด าเนินการให้ค ารับรองในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

(2) หากท่านได้รับใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือค าสัง่ใด ๆ เก่ียวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
SCGP ในครัง้นีจ้ากเจ้าของบญัชีหรือลกูค้าของท่านที่มีที่อยู่จดัสง่เอกสารนอกประเทศไทย หรือใบจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือค าสัง่ดงักลา่วถูกส่งมาจากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ด าเนินการ
ใด ๆ ตามค าสัง่ที่ท่านได้รับดงักลา่ว 


