
 
 
 

 

หนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
และเอกสารการจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม 

ตามสัดสวนการถอืหุน (Rights Offering) 

ของ 
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากดั (มหาชน) 

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  
และวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัที่ 9 พฤษภาคม 2560 



  

  วนัท่ี 21 เมษายน 2560 
เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  
  (ประเทศไทย) จาํกดั 

2. หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
3. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
4. ใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment 
5. ตวัอย่างการกรอกใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment 
6. ข้อมลูเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 

(FATCA) (สําหรับผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิก
เลขท่ี 600 (Issuer Account)) 

7. หนงัสือมอบอํานาจ 
8. สารสนเทศเร่ืองการเพิม่ทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญประจําปี ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 24  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ของบริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มลูค่า 
680,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 
2,980,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 68,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไม่เกิน 68,000,000 หุ้นในมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 3.382353 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้น
สามญัเพ่ิมทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 250 บาท ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของ
หุ้นนัน้ทิง้  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นอาจจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมท่ี
จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้   

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งมีจํานวนตามท่ีระบุใน
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  (ส่ิงท่ี
ส่งมาด้วย 1) ทัง้นี ้รายระเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน และการชําระเงินค่า
จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จะเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1) 

บริษัทฯ ได้กําหนดระยะเวลาจองซือ้และการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ระหว่างวนัท่ี 
2 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 (รวม 



  

5 วันทําการติดต่อกัน) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ท่ี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

หากผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนในครัง้นี  ้กรุณากรอกรายละเอียด และลง
ลายมือชื่อในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) พร้อมปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ตามท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) อย่างครบถ้วน  

 ทัง้นี ้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) 
ในวนัท่ี 11 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 12 เมษายน 2560 

หากท่านมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากัด (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1141, 1143 หรือ 1147 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายศิวะ มหาสนัทนะ) 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากดั (มหาชน) 
 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 2 

หนงัสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุของบริษัท 
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รายละเอียดการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 

ช่ือและสถานท่ีตั้งผูเสนอขาย : บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ชั้น 7-12 อาคารคอลัมนทาวเวอร 199 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

www.siamcitycement.com 

หลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

จํานวนหุนท่ีเสนอขาย : จํานวนไมเกิน 68,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวน คิดเปนจํานวน
ไมเกินรอยละ 22.82 ของจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ 
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมในคร้ังน้ี 

อัตราสวนการจัดสรร : 3.382353 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน โดยผูถือหุนอาจจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
เกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ได โดยที่ผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิจะไดรับการ
จัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ ก็ตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ท่ีไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนท้ังหมดแลวเทาน้ัน ในกรณีท่ีมีเศษของหุนที่เกิดจาก
การคํานวณ ใหปดเศษของหุนน้ันทิ้ง  

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิได รับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2560 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย”) โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ในวันที่ 12 เมษายน 2560 

มูลคาท่ีตราไว : 10 บาท 

ราคาเสนอขายหุน : 250 บาท  

ระยะเวลาจองซื้อ : ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
และวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

(รวม 5 วันทําการติดตอกัน) 



สิ่งที่สงมาดวย 2 
 

 

 

3 

 

ตัวแทนในการรับจองซ้ือ : บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 โทรสาร 0-2618-1120 

โดยงดรับการจองซื้อทางไปรษณียหรือผานสาขาของธนาคารพาณิชยท่ัวประเทศ  

สําหรับผูถือหุนในตางจังหวัด กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีเพื่อซ้ือขาย
หลักทรัพย โดยทางบริษัทหลักทรัพยของทานจะรวบรวมเอกสารการจองซ้ือใหกับบริษัท
หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ตอไป 

รายละเอียดอ่ืนๆ : การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผู
ถือหุนท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิรายใดมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender 
Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะ
ท่ีเปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
ปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายทั้งหมดของบริษัทฯ 
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วิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 

1. กําหนดระยะเวลาจองซ้ือและการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 
9 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันทําการติดตอกัน) 

2. สถานที่ติดตอจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ผูจองซื้อหรือผูรับมอบอํานาจสามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนไดท่ี บริษัทหลักทรัพย 
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนตัวแทนในการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในคร้ังนี้ (“ตัวแทนใน
การรับจองซื้อ”) บริษัทฯ หรือ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตใหทําการจองซ้ือดวยวิธีการ
อ่ืนไดตามความเหมาะสม ระหวางวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันทําการติดตอกัน) ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตามที่อยู ดังน้ี  

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
คุณเบญจวรรณ  ผาสุข / คุณฐานมาศ  พึ่งโพธ์ิ / คุณปยพร  แควนนอย / คุณณัฐธนา  ธนาชัยแสง 
โทรศัพท 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ตอ 1122, 1141, 1143 หรือ 1147 
โทรสาร 0-2618-1120 

โดยงดรับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางไปรษณียหรือผานสาขาของธนาคารพาณิชยทั่วประเทศ 

สําหรับผูถือหุนในตางจังหวัด กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทานมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย โดยทางบริษัทหลักทรัพย
ของทานจะรวบรวมเอกสารการจองซ้ือใหกับบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ตอไป 

3. วิธีการจองซื้อและการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

3.1 กรณีจองซื้อในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี  4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซ้ือ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินโอน เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) โดยใชแบบฟอรมใบชําระเงินผานระบบ Bill Payment ที่แนบมาดวยน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวย 4) โดยกรอกขอมูลให
ครบถวนพรอมระบุรหัสลูกคา (Ref.1) เปนเลขทะเบียนผูถือหุน 10 หลัก (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองการจองซ้ือหุน ซึ่งจัดสง
โดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”)) และรหัสอางอิง (Ref.2) เปนเลขบัตร
ประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทางของผูจองซ้ือ และชําระคาจองซื้อหุนเพิ่มทุนผานเคานเตอรธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ไดทุกสาขา  

กรณีชําระดวยเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ตองลงวันที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 พฤษภาคม 2560 เทานั้น โดยสั่งจายในนาม 
"บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2"  และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป  
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3.2 กรณีจองซื้อในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2560 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซ้ือสามารถชําระคาจองซ้ือดวยวิธีตอไปน้ี 

3.2.1 การโอนเงินผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยใชแบบฟอรมใบชําระเงินผาน
ระบบ Bill Payment ที่แนบมาดวยน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวย 4) โดยกรอกขอมูลใหครบถวนพรอมระบุรหัสลูกคา (Ref.1) 
เปนเลขทะเบียนผูถือหุน 10 หลัก (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุน ซึ่งจัดสงโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ) 
และรหัสอางอิง (Ref.2) เปนเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผูจองซื้อ และชําระคาจองซ้ือหุนเพิ่มทุนผาน
เคานเตอรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา หรือ 

3.2.2 การโอนเงินผานธนาคารระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)  จะกระทําได
เฉพาะผูจองซื้อท่ีไดเปดบัญชีเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยกับ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  ท่ีได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ  หรือ 

3.2.3 ชําระคาจองซื้อโดยหักจากเงินท่ีฝากอยูในบัญชีเปดเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

หมายเหตุ:   

(1)  ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนจะไดรับการยกเวน คาธรรมเนียมชําระเงินผานระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  

(2)  ผูจองซื้อหาม Pay-in หรือ สั่งจายเช็คลงวันที่กอนวันจองซ้ือโดยเด็ดขาด 

(3)  ผูจองซื้อท่ีชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แลว ตองนําหลักฐานการ
ชําระเงิน Bill Payment และเอกสารการจองซ้ือยื่น ณ สถานที่ติดตอจองซ้ือหุนไดที่บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) ตามท่ีระบุในขอที่ 2 และหามไมใหผูจองซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุนสามัญที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ทุกสาขา  

(4)  กรณีผูถือหุนประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ 

ผูจองซ้ือจะตองแสดงความจํานงในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหครบจํานวนกอน จึงจะมีสิทธิจองซ้ือ
หุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งท่ีสงมาดวย 3) ใหครบถวน 
ชัดเจน และจะตองทําการจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ท้ังในสวนท่ีจองซ้ือ
ตามสิทธิท่ีไดรับ และในสวนท่ีประสงคจะจองซื้อเกินกวาสิทธิท่ีไดรับ  

โดยหากมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผูถือหุนท่ีมีการจองซ้ือเกินสิทธิจึงจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิตอไป (โปรดดูหัวขอ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)  

ท้ังนี้ บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิใหแกผูถือ
หุนท่ีปฏิบัติตามวิธีการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนฉบับน้ีเทาน้ัน  
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(5)  ในกรณีท่ีผูถือหุนไดรับใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนมากกวา 1 เลขทะเบียนผูถือหุน 

ผูถือหุนจะตองเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือตามจํานวนเลขทะเบียนผูถือหุนท่ีผูถือหุนไดรับใบรับรองสิทธิการจองซ้ือ
หุนสามัญเพิ่มทุน กลาวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุนเทาน้ัน   

4. เอกสารประกอบการจองซื้อ 

4.1 ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือครบถวน  

บริษัทฯ จะทําการจัดสงใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนทุกรายตามท่ีไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการจอง
ซ้ือและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ในวันท่ี 12 เมษายน 2560 นอกจากน้ี ผูถือหุน
สามารถขอรับใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนไดท่ี บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) หรือดาวนโหลดจากเว็บไซต
ของบริษัทฯ (www.siamcitycement.com) 

4.2 ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (สิ่งท่ีสงมาดวย 
1) ซึ่งจะระบุจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายมีสิทธิไดรับจัดสรร 

4.3  หลักฐานการชําระเงินคาจองซื้อผานระบบ Bill Payment  ท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เทาน้ัน  

4.4 ในกรณีท่ีไมมีใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของผูจองซ้ือ ตามเอกสารประกอบการจองซื้อขอ 4.2 และ/หรือใน
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ช่ือสกุลไมตรงกับชื่อผูถือหุนตามท่ีไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการจอง
ซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันท่ี 11 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ในวันท่ี 12 เมษายน 2560 ผูถือหุนตองแนบเอกสารที่
ออกโดยหนวยงานราชการ เชน หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจงเปลี่ยนช่ือ/ชื่อสกุล เปนตน และขอใหแนบ
เอกสารประกอบการแสดงตน ดังน้ี 

(1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไมหมดอายุ หรือสําเนา
ทะเบียนบานหนาแรกและหนาท่ีระบุเลขประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) กรณีบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย 

สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย 

(ก) สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 12 เดือน นับถึงวันยื่นใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและ
เอกสารประกอบการจองซื้อ ซึ่งผูมีอํานาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง พรอมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และ 

(ข) สําเนาเอกสารตามขอ (1) หรือ (2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารตาม
ขอ (3) (ก) 
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(4) กรณีนิติบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 

(ก)  สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคลท่ีออกให
ไมเกิน 12 เดือน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

(ข)  สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามที่ไดรับรองสําเนาเอกสารตามขอ (4) (ก) ท่ียังไมหมดอายุ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

สําเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว จะตองไดรับการรับรองลงลายมือช่ือโดยเจาหนาท่ี Notary 
Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาท่ีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย
ในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ 
Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดท่ีไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 12 เดือน นับถึงวันยื่นใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซ้ือ 

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให Custodian มาใชสิทธิแทนผูถือหุนจะตองมีหนังสือมอบอํานาจให Custodian 
ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะลงนามโดย Custodian 
และจะตองมีหนังสือของ Custodian ท่ีระบุชื่อผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผูมีอํานาจลงนามน้ันอีก 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

4.5 หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายใหผูรับมอบอํานาจมากระทําการ
แทน) พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูจองซื้อและผูรับมอบอํานาจซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

4.6 ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สําหรับผูที่ประสงคนํา
หลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) (สิ่งท่ีสงมาดวย 6) 

 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญเพิ่มทุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 จะตองกรอก
ขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
(FATCA) (สําหรับผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account))” 
พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อนําสงใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ 

ท้ังนี้ หากผูจองซ้ือไมสงมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กลาวขางตนหรือสงมอบเอกสารไมครบถวน บริษัทฯ หรือ
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวาผูจองซ้ือไมประสงคที่จะใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนในคร้ังนี้ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไมจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนใหแกผูจองซ้ือรายใด หากการกระทําดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการ
กระทําการขัดตอกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ หรือจะเปนผลใหตองดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่
ตองดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย 
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5. เงื่อนไขในการจองซื้อ 

5.1 กรณีผูถือหุนจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร ผูถือหุนท่ีแจงความประสงคจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษใหปดท้ิง หรือจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร จะไดรับการจัดสรร
หุนท้ังจํานวนท่ีจองซื้อ 

5.2 กรณีผูถือหุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถือหุนจะตองแสดงความจํานงในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ
ของตนใหครบจํานวนกอน จึงจะมีสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน” ใหครบถวน ชัดเจน และจะตองทําการจองซ้ือและชําระคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ ท้ังในสวนท่ีจองซื้อตามสิทธิท่ีไดรับ และในสวนท่ีประสงคจะจองซ้ือเกินกวาสิทธิที่ไดรับ  

ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 
ในรอบแรกแลว จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมท่ีประสงคจะจองซื้อเกินกวาสิทธิตามสัดสวน
การถือหุนเดิมในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิดังน้ี  

(1) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในรอบ
แรกมีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูท่ีจองซ้ือ
เกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวท้ังหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 

(2) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในรอบ
แรกมีจํานวนนอยกวาหุนท่ีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนท่ีเหลือดังกลาวใหแกผูท่ีจองซ้ือเกินกวา
สิทธิตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่
จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนท่ีเหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละ
รายมีสิทธิท่ีจะไดรับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นท้ิง ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จะไดรับการ
จัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซ้ือแลว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) ใหทําการจัดสรรใหแกผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละ
รายและยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายนั้น โดยนํา
สัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายน้ันคูณดวยจํานวนหุนท่ีเหลือจะไดเปนจํานวนหุนที่
ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิท่ีจะไดรับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นท้ิง โดย
จํานวนหุนท่ีจะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว ทั้งนี้ 
ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ (ข) น้ี จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการ
จัดสรร  



สิ่งที่สงมาดวย 2 
 

 

 

9 

 

5.3 การจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิ
รายใดมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะท่ีเปนการฝาฝน
ขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ  ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูใน
บริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายท้ังหมดของบริษัทฯ 

5.4 อน่ึง หากยังมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) และการจัดสรรใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ใหดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 

5.5 ผูถือหุนที่จองซ้ือและชําระเงินคาจองซื้อแลว ไมมีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 

5.6 ในกรณีชําระคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนดวยเช็คธนาคาร การชําระเงินคาจองซื้อ และการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนจะ
สมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือไดภายในเวลาที่
กําหนดเทาน้ัน 

5.7 หาก (1) ผูถือหุนท่ีจองซ้ือไมสามารถจายเงินคาจองซ้ือหุน หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซื้อไดไมวาในกรณีใดๆ ก็ตามท่ีมิใชความผิดของบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไดภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชําระเงินคาหุนตามที่กําหนด หรือ (2) 
ผูถือหุนท่ีจองซ้ือกรอกขอมูลในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบถวนหรือชัดเจน บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง 
จํากัด (มหาชน) มีสิทธิจะถือวาผูถือหุนสละสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว  

โดยบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวตอไป 

อน่ึง ในการชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ผูถือหุนควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินคาจองซื้อ และดําเนินการใหเปนไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนด หากผูถือหุนมิไดปฏิบัติตามวิธีการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และดําเนินการ
ใหเปนไปตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีกําหนดเพ่ือใหสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อไดทันตามกําหนดระยะเวลาจองซ้ือ 
บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) มีสิทธิจะถือวาผูถือหุนสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว โดยบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาวตอไป   

5.8  บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรรหุนใหผูจองซ้ือรายใด หากการจัดสรร
ดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําการขัดตอกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ หรือจะเปนผล
ใหตองดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากท่ีตองดําเนินการตามกฏระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
ภายใตกฎหมายไทย 
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5.9 การคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูจองซื้อ 

ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมไดรับการจัดสรรหุนหรือผูถือหุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิท่ีไดรับ
การจัดสรรแตไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีประสงคจะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ 
หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการ
จัดสรรไมครบโดยไมมี ดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในช่ือผูจองซ้ือท่ีไดระบุไวในใบ
จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนกรณีผูจองซ้ือชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 
วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ สําหรับผูจองซื้อท่ีไดเปดบัญชีเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย 
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซื้อและสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนภายใน 10 วันทําการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามที่ผูถือหุนระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน กลาวคือ 

5.9.1 กรณีไมไดนําหุนที่จองซื้อเขาฝากในบัญชีซื้อหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) การคืน
เงินคาจองซื้อหุน จะดําเนินการโดยจายเปนเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ขีดครอมสั่งจาย
เฉพาะในนามของผูจองซ้ือและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีผูจองซ้ือไดระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือ 

5.9.2 กรณีนําหุนที่จองซื้อเขาฝากในบัญชีซ้ือหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (หมายเลข
สมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยท่ี 224) และเปนลูกคาของบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) การคืนเงิน
คาจองซื้อหุนจะดําเนินการโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) 
เขาบัญชีธนาคารในนามของผูจองซื้อ (เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)) ของผูจองซ้ือตามท่ีระบุไวในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ภายใน 5 
วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบโดย
วิธีการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อได 
ตามท่ีระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตามท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) แลวน้ัน บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการใหมี
การคืนเงินคาจองซื้อในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบเปนเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ ขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ผูจองซ้ือไดระบุไวใน
ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

กรณีการรับคืนเงินเปนเช็คนั้น ผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร 
(ถามี) 
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ท้ังน้ี กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะตอง
ชําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน 
นับจากวันพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคา
จองซ้ือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 
หรือ ATS) เขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือตามท่ีระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน หรือสงเช็คธนาคารเงินคาจองซื้อหุน
คืนทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูจองซื้อตามที่อยูที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แลว ใหถือ
วาผูจองซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบคืนโดยชอบ และผูจองซ้ือไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) อีกตอไป 

5.10 วิธีการสงมอบหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูจองซื้อ 

ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

5.10.1 ในกรณีท่ีผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless 
System) โดยผูจองซ้ือประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญสามัญเพิ่มทุนท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 7 วัน นับ
จากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

 ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ผูจองซ้ือฝากไว ในกรณีน้ี ผูที่
ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10.1 น้ี ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซ้ือ
ขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนสามัญเพิ่มทุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ ตามขอ 5.10.3 ใหแกผูจองซื้อแทน 

5.10.2 ในกรณีท่ีผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless 
System) โดยผูจองซ้ือประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญเพิ่มทุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 
กรณีน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนตามจํานวนท่ีผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ในกรณีนี้ ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ได และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย 
สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจองซ้ือสามารถติดตอไดท่ีศนูยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตาม
อัตราท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ในกรณีน้ี ผูจองซื้อหุนจะตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซ้ือ 
ไดแก “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สําหรับผูที่
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ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account))” พรอมลงนาม
รับรองความถูกตองของขอมูล และนําสงใหบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)พรอมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ  

 ท้ังน้ี หากผูจองซื้อไมประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกขอมูล
ไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.10.3 ท้ังนี้ 
การถอนหลักทรัพยท่ีฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 จะตองใชเวลาในการ
ดําเนินการ ดังน้ัน ผูจองซ้ือท่ีนําฝากในบัญชีดังกลาว อาจไมสามารถถอนหลักทรัพยไดทันภายในวันท่ีหลักทรัพย
ของบริษัทฯ เร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 

5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซ้ือ บริษัทฯ โดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและท่ีอยู
ท่ีระบุไวในใบจองซ้ือหุน ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ในกรณีน้ี ผูจองซื้อท่ีไดรับการ
จัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่ง
อาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดเร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ  

ท้ังน้ี หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซ้ือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน ตามขอ 5.10.3 ใหแก
ผูจองซื้อแทน 

5.11 บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชําระเงินคาหุน 
เงื่อนไขในการจองซ้ือ หรือขอมูลใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินงาน  ท้ังน้ี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษทัฯ ดังกลาว 

6. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ 

บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน  นับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน และจะดําเนินการยื่นคําขอเพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวท้ังหมดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

การจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิรายใด
มีหนาท่ีตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือ
หุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 
49 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายท้ังหมดของบริษัทฯ 
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7. ขอมูลสําคัญอ่ืนๆ 

7.1 ชื่อผูจองซ้ือ และช่ือเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย จะตองเปนช่ือเดียวกัน หากเปนเลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของ
บุคคลอื่น จะไมสามารถฝากหุนเขาบัญชีไดและผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนไดทันทีในวันทําการแรกของการซ้ือขายหุน
สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุนใหแกผู 
จองซื้อ 

7.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพย (รหัสโบรกเกอร) ท่ีประสงคจะนําหุนเขาบัญชีซ้ือหลักทรัพยของตนเอง
ใหถูกตอง  หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย รับฝากหลักทรัพยผิด  หุน ท่ีได รับการจัดสรรจะถูกสงไปที่อื่น  ซ่ึ ง 
บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือความลาชาในการติดตาม 
หุนคืน 

7.3 หากบริษัทฯ ไมสามารถโอนเงินคาจองซ้ือหุนคืนใหแกผูจองซ้ือภายในระยะเวลาที่กําหนด อันเปนเหตุอื่นใดซึ่งเกินกวาวิสัย
ท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการได บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) จะไมรับผิดชอบตอคาดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายอ่ืนใด และจะคืนเฉพาะเงินคาจองซ้ือหุนท่ีจะตองชําระคืน
ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบโดยบริษัทฯ เทาน้ัน ทั้งนี้ ตามท่ีระบุไวในหัวขอ 5 “เงื่อนไข
ในการจองซ้ือ” 

7.4 หากจํานวนหุนท่ีผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ไดรับชําระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะถือตามจํานวนเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหุนเปนหลัก  

7.5 สําหรับผูจองซื้อท่ีประสงคจะฝากหุนสามัญเพิ่มทุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 ในนามผูจอง
ซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) 
(สําหรับผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งท่ีสงมา
ดวย 6) เพื่อนําสงใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย ท้ังนี้ หากผูจองซื้อไมแนบเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะขอใหออกเปนใบหุนในนามของผูจองซื้อ 

7.6 หากทานมีขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอสอบถามไดท่ี  

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
คุณเบญจวรรณ  ผาสุข / คุณฐานมาศ  พึ่งโพธ์ิ / คุณปยพร  แควนนอย / คุณณัฐธนา  ธนาชัยแสง 
โทรศัพท 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ตอ 1122, 1141, 1143 หรือ 1147 
โทรสาร 0-2618-1120 
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แผนท่ีบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

 

 



 ใบจองซื้อเลขที่ ................................................................... 

   ใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 68,000,000 หุน แกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน  

มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 250 บาท ในอัตราสวน 3.382353 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน 
วันที่จองซื้อ     วันที่  2 พฤษภาคม 2560    3 พฤษภาคม 2560    4 พฤษภาคม 2560    8 พฤษภาคม 2560    9 พฤษภาคม 2560   

ขอมูลผูจองซื้อหุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง 
เรียน คณะกรรมการ บรษิัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และ/หรอื บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“บวัหลวง”) ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทฯ 

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................. 

 บัตรประจําตัวประชาชน                                                             หรือ    ใบตางดาว    หนังสือเดินทาง    เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ …................................................................................................ 

ที่อยูใหเปนไปตามที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ  วันที่ 12 เมษายน  2560 ซึ่งบริษัทไดรับจากบริษัท ศูนยรับฝากหลัททรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ในฐานขอมุลผูถือหุนของบริษัทฯ”) 

โทรศัพทที่ติดตอได  ......................................... สัญชาติ .................................. เลขประจําตัวผูเสยีภาษี …............................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย  ไมหักภาษี ณ ที่จาย  หักภาษี ณ ที่จาย  

ขาพเจามีหุนสามัญเดิมตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 จํานวน  …………….………………….……….….… หุน มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญใหมจํานวน …………….………………….………….….… หุน 
มีความประสงคขอจองซื้อหุนและขอใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังนี้ 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุใหชดัเจน) จํานวนหุนท่ีจองซื้อ (หุน) จํานวนเงินท่ีชําระ (บาท) จํานวนเงินท่ีชําระ (ตัวอักษร) 
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จํานวน    
 จองซือ้นอยกวาสิทธิ    
 จองซือ้เกินกวาสิทธิ (ระบุเฉพาะสวนเกินสิทธิ)    

รวม    
ผูจองซื้อตองย่ืนใบจองซื้อนี้พรอมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานชําระเงินคาจองซื้อหุน (สําเนา Bill Payment) ณ ที่ทําการของบัวหลวงตามที่แจงและกําหนดไว เทานั้น  โดยชําระคาจองซื้อผานระบบ Bill Payment  
ที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามแบบฟอรมที่กําหนด    เงินโอน   ผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยใชแบบฟอรมใบชําระเงินผานระบบ Bill Payment หรือ 
  ดราฟท/แคชเชียรเช็ค/เช็คบุคคล ผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยใชแบบฟอรมใบชําระเงินผานระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค ………………………..………....……….......................... 

ลงวนัที่ ........... พฤษภาคม 2560   ธนาคาร ……………..…..........………….............. สาขา ……………..…..........………….............. (กรณีที่ชําระเปนดราฟท/แคชเชียรเช็ค/เช็คบุคคล สั่งจายในนาม "บริษัทหลักทรัพย 
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซื้อหลักทรัพย 2"  ลงวันที่ไมเกิน 4 พ.ค 2560  จะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการ) 
****การชําระดวย ดราฟท/แคชเชียรเช็ค/เช็คบุคคล ตองผานระบบ Bill Payment ที่เคานเตอรธนาคารแลวเทานัน้***** 

สําหรับผูจองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายกับบัวหลวง สามารถชําระเงินโดยวิธีดังตอไปนี้ 
 ชําระโดยโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัต ิ(ATS) ...........................................  ชําระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่ ................................................ และย่ืนเอกสารการจองซื้อใหครบถวนตามที่กําหนด 
เมื่อขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ในการสงมอบหุนสามัญเพ่ิมทุน ขาพเจาตกลงใหบริษัทฯ ดําเนินการดังตอไปนี้ (โปรดเลือกขอใดขอหนึ่งเทานั้น) 

 ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการให บริษัท.................................................... สมาชิกผูฝากเลขที่   
นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เพ่ือเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยช่ือ.............................................................................................. เลขที่................................................ 
ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น (ช่ือบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตองตรงกับช่ือผูจองซื้อ มิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุนในช่ือของผูจองซื้อแทน) 

 ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ TSD โดยนําเขาบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือ
ขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลัง ผูจองซื้อจะตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กําหนด) กรณีเลือกรับหุนเขาบัญชี 600 ในชองนี้ โปรดกรอกขอมูลใน “ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สําหรับผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” ในกรณีไมไดกรอกขอมูลดานลางตามท่ี
กําหนด จะดําเนินการออกเปนใบหุนแทน และจะจัดสงใบหุนทางไปรษณียลงทะเบียน ตามช่ือที่อยูที่ระบุไวขางตน 

 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือของขาพเจาและจัดสงใบหุนใหขาพเจาตามช่ือที่อยูที่ระบุไวขางตนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหการ
จัดทําใบหุนและสงมอบใบหุนใหแกขาพเจาภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน (บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนสามัญไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรไดทันวันทําการแรกของการซื้อขายหุนที่
ไดรับการจัดสรร) 

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหุนหรือไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุน ดังตอไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ชอง) (กรณีไมระบุ ถือวาใหดําเนินการคืนเงินคา
จองซื้อหุนดวยเช็ค) 
  จายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามขาพเจา และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ติดตอไดที่ระบุไว ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของซึ่งเกิดข้ึน 
  กรณีผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ใหไวกับบัวหลวง สามารถขอรับคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยวิธีการโอนเงินผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) เพ่ือเขาบัญชีธนาคารที่ไดใหขอมูลไว 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการ
จองซื้อที่ถูกตองเรียบรอยพรอมชําระคาจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียรเช็ค/ดราฟทที่สั่งจายแลวนั้นไมผานการเรียกเก็บใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว  
ขาพเจาไดอานหนังสือขอสนเทศการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือขอสนเทศและวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน และที่จะไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาอีกดวย 

การลงทุนในหุนยอมมคีวามเสี่ยง และผูจองซื้อควรอานหนังสือขอสนเทศอยางรอบคอบกอนตัดสินใจจองซื้อหุน 

 
                 ลงช่ือ ................................................................................... ผูตรวจรับการใชสิทธ ิ

(.........................................................................................) 
  ลงช่ือ ................................................................................... ผูจองซื้อ 

(.........................................................................................) 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุนสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนน้ีดวย) 
วันที่จองซื้อ     วันที่  2 พฤษภาคม 2560    3 พฤษภาคม 2560    4 พฤษภาคม 2560    8 พฤษภาคม 2560    9 พฤษภาคม 2560   ใบจองซื้อเลขที่ ............................................... 
บริษัทฯ หรือบัวหลวง ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ......................................................................................... เพ่ือจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน ............................................... หุน ในราคาหุนละ 250 บาท 
รวมเปนเงิน ................................................................ บาท โดยชําระเปน    เงินโอน   ผานระบบ Bill Payment โดยใชแบบฟอรมใบชําระเงินผานระบบ Bill Payment หรือ  ดราฟท/แคชเชียรเช็ค/เช็คบุคคล ผานระบบ 
Bill Payment โดยใชแบบฟอรมใบชําระเงินผานระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค ………………………….…… ลงวันที่ ........ พฤษภาคม 2560   ธนาคาร ……..…………........………….  สาขา  ……………………….………… 
สําหรับผูจองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายกับบัวหลวง 
 ชําระโดยโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) .........................  ชําระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่................................ 

โดยหากผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนใหดําเนินการ: 
 ใหฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก ........................................................ บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่ ........................................................... 
 ออกหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600  เพ่ือขาพเจา 
 ออกใบหุนในนามผูจองซื้อ ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน  

เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
หมายเหต:ุ 1. หามไมใหผูจองซ้ือฝากเอกสารการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
 2. หากผูจองซ้ือประสงคจะเปลี่ยนแปลงที่อยูท่ีใหไว โปรดแจงการแกไขตอนายทะเบียนโดยตรง และจัดสงไปท่ีฝายปฏิบัติการหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

   เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-009-9000 
  



BROKER 

ผูฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผูฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 

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

003 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 

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

005 
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 

บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 

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

010 
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ (ประเทศไทย) จํากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

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

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

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 225 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229 

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 230 

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

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

023 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247 

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB BROKER 

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

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

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

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

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

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

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

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

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

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

320 
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   345 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

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

 



โปรดชำระเงินและนำสงแบบฟอรมพรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย โทร. 0-2618-1140, 1143
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copyสวนที่ 1

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

RO Subscription form

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

ช่ือหุน RO บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) sccc

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29 th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------

โปรดชำระเงินและนำสงแบบฟอรมพรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย โทร. 0-2618-1140, 1143
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับธนาคาร / Bank’s copyสวนที่ 2

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

RO Subscription form

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

ช่ือหุน RO บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) sccc

สำหรับเจาหนาที่ธนาคารโปรดทำรายการทันที

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29 th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------



บริษัท  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
Company

90250
No.80

RT520687410TH

เรียน    1001509799 ฝากสงวันที่   2/6/60  SCCC

TO :    นายตัวอยาง เพิ่มทุน
 191 สีลมคอมเพล็กซ บางรัก กทม.

วันที่  2/5/60

Date

ใบรับรองการจองซ้ือหุน

----- ตัวอยาง -----

(กรุณาแนบใบรับรองการจองซื้อหุนนี้พรอมกับใบจองซื้อหุน)
PLEASE SUBMIT WITH YOUR SUNSCRIPTION FORM

SUBSCRIPTION CERTIFICATE

จำนวนเงินคาหุนที่ออกใหม
AMOUNT (BAHT)

2,820,000.00

ทานมีสิทธิจองซื้อหุนใหมได
YOUR SUBSCRIPTION RIGHT

ทานถือหุนเดิมอยู
NUMBER OF SHARED HELD

เลขทะเบียนผูถือหุน
Registration No.

1001509799

ในกรณีที่จองซื้อไมตรงตามสิทธิ โปรดกรอกชองนี้

IN CASE OF SUBSCRIPTION NOT EQUAL TO THE SUBSCRIPTION RIGHT

PLEASE FILL IN HERE

สามัญ  38,153
บุริมสิทธิ     
รวม   38,153

[ 3.382353 : 1.000000 @ 250.00000 ]

11,280

1,128,000

โปรดชำระเงินและนำสงแบบฟอรมพรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย โทร. 0-2618-1140, 1143
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copyสวนที่ 1

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

RO Subscription form

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

ช่ือหุน RO บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) sccc

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29 th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------

2/5/60

นายตัวอยาง เพิ่มทุน

2,820,000

สองลานแปดแสนสองหมื่นบาท

1 0 0 1 5 0 9 7 9 9

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



เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย ์

เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์น าหลกัทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ (Issuer Account) เท่านั้น  

ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................................................................................................... 

บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนติิบคุคล เลขที่ ........................................................................................................................ 

1. สถานที่เกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

2. สัญชาติที่ 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ที่อยู่ถาวร........................................................................................................................................................................................................... 

      จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย์/ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นนติิบุคคล 

1. ประเทศที่จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

2. สถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                     

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อน าข้อมูลมากรอกในช่องนี้) 

.      - กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถอืหุ้นชาวสหรัฐ............................................ 

 -  กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เปน็ PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ข้าพเจ้ามีความประสงคฝ์ากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบรษิัทผู้ออกหลักทรัพย์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์ก่อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่บรษิัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รบัฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบัฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกบับรษิัท ศนูย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรียกดขู้อมูลดังกล่าวได้         

 

ลงช่ือ ..............................................................................  ผู้ถือหลักทรัพย์   

        (.............................................................................)  โทรศัพท์ …................................................. 

 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 



 

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 
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หนังสือมอบอํานาจ 

สําหรบัการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จาํกัด (มหาชน) (บริษทัฯ”) 

 
วันที่___________________________________ 

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ______________________________________________ 
 บัตรประจําตัวประชาชน                                                                       หรือ  ใบตางดาว    หนังสือเดินทาง   
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____________________________________ที่อยูใหเปนไปตามที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือ
หุนของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ  วันที่ 12 เมษายน  2560 ซึ่งบริษัทไดรับจากบริษัท ศูนยรับฝากหลัททรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพทที่ติดตอได __________________________ สัญชาติ __________________________ 

ขาพเจามีหุนสามัญเดิมตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 จํานวน  ______________________หุน 
มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญใหมจํานวน ______________________________ หุน มีความประสงคขอขอมอบอํานาจให
 นาย   นาง   นางสาว __________________________________ สัญชาติ ___________________อายุ__________ป 
 บัตรประจําตัวประชาชน                                                                       ที่อยู เลขท่ี____________________หมูบาน/
อาคาร______________________________ซอย_____________________________ถนน__________________________ 
ตําบล/แขวง_________________________อําเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________ 
รหัสไปรษณีย___________________________(“ผูรับมอบอํานาจ”) เปนผูรับมอบอํานาจที่แทจริงและโดยชอบดวย
กฎหมายของขาพเจา โดยใหมีอํานาจในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน_____________________หุน   
รวมถึงมีอํานาจในการลงนามแกไขเพิ่มเติมขอความในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชําระเงินคาจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ย่ืนเอกสารประกอบการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และดําเนินการใดๆ ซึ่งเก่ียวของ
กับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนขาพเจาผูมอบอํานาจไดจนเสร็จการ 

ทั้งนี้ กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปภายใตการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ใหถือเสมือน

วาขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทุกประการ และบรรดาการกระทําใดๆ ท่ีผูรับมอบอาํนาจไดกระทําลงไป ภายใน
ขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามความในหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีแลว ใหถือเสมือนหน่ึงวาขาพเจาไดกระทําลง
ไปดวยตนเอง และใหมีผลผูกพันกับขาพเจาท้ังส้ิน 
 

ลงชื่อ_________________________ผูมอบอํานาจ 
(                                            ) 

 
ลงชื่อ_________________________ผูรับมอบอํานาจ 

(                                            ) 
 

ลงชื่อ_________________________พยาน 
(                                            ) 

 
ลงชื่อ_________________________พยาน 

(                                            ) 

อากร
แสตมป 
30 บาท 
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สารสนเทศเรือ่งการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
 

สวนที่ 1 
ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  

 
1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 146 ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 24  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ("ที่ประชุมสามัญผูถือหุน") เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,300,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 
2,980,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 68,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 
บาท รวมมูลคา 680,000,000 บาท และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 68,000,000 หุนใน
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุน มีดังน้ี 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 68,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ตามรายละเอียดการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังน้ี 

2.1  รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

จัดสรรใหแก 
จํานวนหุน 

(หุน) 
อัตราสวน 
(เดิม :ใหม) 

ราคาขาย 
 (บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชําระเงินคาหุน 

ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) 

ไมเกิน 68,000,000 3.382353 : 1 250 บาท วันที่ 2 พฤษภาคม 
2560 ถึงวันที่ 4 

พฤษภาคม 2560 และ
วันที่ 8 พฤษภาคม 

2560 ถึงวันที่ 9 
พฤษภาคม 2560 (รวม 
5 วันทําการติดตอกัน) 

(ก) ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน มีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุน (Record Date) ในวันท่ี 11 เมษายน 2560 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) 
("พ.ร.บ.หลักทรัพย") โดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันท่ี 12 เมษายน 2560 
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(ข) ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 68,000,000 หุน ในมูลคา
ท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ในอัตราการจัดสรร 3.382353 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอ
ขายหุนละ 250 บาท ในกรณีท่ีมีเศษของหุนท่ีเกิดจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนน้ันท้ิง ท้ังน้ี ผู
ถือหุนอาจจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ได โดยท่ีผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อ
เกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ ก็ตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนท้ังหมดแลวเทาน้ัน 

ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 
ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในรอบแรกแลว จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกลาวใหกับ
ผูถือหุนเดิมท่ีประสงคจะจองซื้อ เกินกวาสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม ในราคาเดียวกันกับหุนท่ี
ไดรับการจัดสรรตามสิทธิดังน้ี 

(1) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนท่ีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะ
จัดสรรหุนท่ีเหลือดังกลาวใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวท้ังหมดทุก
รายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ 

(2) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนนอยกวาหุนท่ีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิจะจัดสรรหุนท่ีเหลือ
ดังกลาวใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการ
ถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนท่ีเหลือ จะไดเปนจํานวน
หุนท่ีผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิท่ีจะไดรับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุนใหปด
เศษของหุนน้ันท้ิง ท้ังน้ี จํานวนหุนท่ีจะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละ
รายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) ใหทําการจัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อ
เกินกวาสิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจอง
ซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายน้ัน โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแต
ละรายน้ัน คูณดวยจํานวนหุนท่ีเหลือจะไดเปนจํานวนหุนท่ีผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละ
รายมีสิทธิท่ีจะไดรับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุนใหปดเศษของหุนน้ัน ท้ิง โดยจํานวนหุน
ท่ีจะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซื้อ และชําระคาจองซื้อ 
แลว ท้ังน้ี ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูท่ีจองซื้อ เกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ (ข) น้ี 
จนกระท่ังไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 
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การจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนท่ี
จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิรายใดมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender Offer) ตามท่ีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการใน
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือ ในลักษณะท่ีเปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคน
ตางดาวตามท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ 
ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายท้ังหมดของบริษัทฯ 

อน่ึง หากยังมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) และการจัดสรรใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) 
ใหดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนสวนท่ีคงเหลือจากการ
เสนอขายท้ิง 

(ค) เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนไปดวยความสะดวก
เรียบรอย จึงเห็นควรมอบหมายให ก) ประธานเจาหนาท่ีบริหารและรองประธานอาวุโส (การเงินและ
การควบคุม) และ/หรือ ข) บุคคลอื่นใด ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากประธานเจาหนาท่ีบริหารและรอง
ประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) โดยท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารับทราบ
การแตงต้ังบุคคลดังกลาว มีอํานาจในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย ภายใตกฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของ
ตางประเทศ และไมดําเนินการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ีตอไป หากการจัดสรร
หุนถือเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาว หรือสงผลใหบริษัทฯ มีหนาท่ีมาก
เกินควรตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ 

(2) กําหนดหรือเปล่ียนแปลงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. 
หลักทรัพย การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวท้ังจํานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการ
เสนอขาย อัตราสวนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชําระราคา 

(3) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผอนผัน หนังสือบอกกลาว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดตอและการย่ืนเอกสารตอเจาหนาท่ี
หรือตัวแทนของหนวยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ 

(4) ดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
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(ง) ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 2,300,000,000 บาท ภายหลังการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
หากสามารถจัดสรรหุนไดครบท้ังจํานวน คาดวาบริษัทฯ จะมีทุนชําระแลวจํานวน 2,980,000,000 
บาท 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน  

ในกรณีท่ีมีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนดังกลาวท้ิง 

3. กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนสําหรับผูถือ
หุนเดิม 

ท่ีประชุมสามญัผูถือหุน ไดกําหนดใหวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) เปนวันท่ี 11 เมษายน 2560 และใหรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยวิธปีดสมุดทะเบียนผูถือหุน ในวันท่ี 12 เมษายน 2560 

4. กําหนดวันจองซ้ือและรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน  

ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันท่ี 2 ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และวันท่ี 8 ถึงวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2560 (รวม 5 วันทําการติดตอกัน) 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม  

 เพื่อใชในการชําระหน้ีของบริษัทฯ  รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายท่ีเก่ียวของ จํานวนท้ังหมด
ประมาณ 4,000 ลานบาท 

 เพื่อใชในโครงการการเขาซื้อสวนของทุนในบริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) ลิมิเต็ด จํานวนท้ังหมด
ประมาณ 18,000 ลานบาท 

 เพื่อใชในโครงการการเขาซื้อหุนของบริษัท  โฮลซิม (ลังกา) ลิมิเต็ด จํานวนท้ังหมดประมาณ  
13,000 ลานบาท และ 

 เพื่อใชการปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ  และเปนคาใชจายในการดําเนินงานท่ัวไป รวมถึง
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ   

6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

เงินทุนท่ีไดรับจาการเพิ่มทุนจะสรางความแข็งแกรงทางโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ  ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ลดภาระดอกเบี้ย และชวยปรับโครงสรางเงินทุนของ 
บริษัทฯ ใหเหมาะสม 
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7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงินปนผล  

บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม 
ในกรณีท่ีมีสถานะทางการเงินไมดี คณะกรรมการอาจเสนอจายเงินปนผลในอัตราท่ีต่ํากวาตามท่ี
เห็นสมควรกับสถานการณ เชนน้ีได ท้ังน้ี ประโยชนท่ีบริษัทฯ พึงจะไดรับตามท่ีกลาวไปในขอ 6 จะชวย
เพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 

7.2 สิทธิในการรับเงินปนผลจากการดําเนินงาน 

ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  
นับแตวันท่ีผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิม
ทุน/จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  

ผลกระทบ 

(1)  ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control dilution) 

ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท้ังจํานวน ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับ
ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน และในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกรายไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุน บริษัทฯ จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนสวนท่ี
คงเหลือจากการเสนอขายท้ิงทําใหจํานวนหุนชําระแลวไมเปล่ียนแปลง และไมเกิดผลกระทบตอ
สัดสวนการถือหุน 

  (2)  ผลกระทบดานราคา (Price dilution) 

ผลกระทบดานราคา = (ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ราคาตลาด  
โดยท่ี 
ราคาตลาด = ราคาถัวเฉล่ียของหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ 7 วันทําการ   
  กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 

 2560 
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จํานวนหุนชําระแลว) + (ราคาเสนอขายของหุน 
  เพิ่มทุน x จํานวนหุนเพิ่มทุน)]/(จํานวนหุนชําระแลว + จํานวน

 หุนเพิ่มทุน) 
 = [(281.99 x 230,000,000) + (250.00 x68,000,000)]/   
  (230,000,000 + 68,000,000) 
 = 274.69 บาทตอหุน 
ผลกระทบดานราคา = รอยละ 2.59 
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ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน หุนสามัญของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบ
ดานราคาท่ีอัตราประมาณรอยละ 2.59 (หมายเหตุ: ราคาของหุนสามัญของบริษัทฯ กอนการออก
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีใชคํานวณผลกระทบดานราคา เปนราคาถัวเฉล่ียของหุนสามัญ 
ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 ถึง 9 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งเทากับ 281.99 บาท) 

(3)  ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per share dilution) 

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร = (EPS กอนการออกและเสนอขาย – EPS หลังการออกและ  

  เสนอขาย)/EPS กอนการออกและเสนอขาย 

โดยท่ี 

EPS กอนการออกและเสนอขาย = กําไรสุทธิของ 12 เดือนลาสุด/จํานวนหุนชําระแลว 

 = 3,914,118,706/230,000,000 

 = 17.02 บาทตอหุน 

EPS หลังการออกและเสนอขาย = กําไรสุทธิของ 12 เดือนลาสุด/(จาํนวนหุนชําระแลว + 
 จํานวนหุนเพิ่มทุน) 

 = 3,914,118,706/(230,000,000 + 68,000,000) 

            = 13.13 บาทตอหุน 

  ผลกระทบตอสวนแบงกําไร = รอยละ 22.82 

หมายเหตุ: กําไรสุทธิในงบการเงินรวม ต้ังแต 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 
3,914,118,706 บาท 

ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอ
สวนแบงกําไรจากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุนเทาน้ัน โดยคิดเปนรอยละ 22.82  
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สวนที่ 2 
ขอมูลเบื้องตนของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

 
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท 

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Siam City Cement 
Public Company Limited สํานักงานใหญต้ังอยูท่ี อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น 7-12 เลขท่ี 199 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) จัดต้ังเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2512 เพื่อผลิตและจําหนายปูนซีเมนต โดยไดเร่ิมดําเนินการผลิตปูนซีเมนตต้ังแตป 2515 
เปนตนมา และไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2520 และเมื่อป 2536 บริษัทฯ 
ไดเปล่ียนชื่อหลังจากแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเปน “บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 
(มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited) และดวยความมุงมั่น พัฒนากิจการอยาง
ตอเน่ือง บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและกระบวนการทํางาน 
สามารถขยายกิจการดวยการจัดต้ังบริษัทยอยและบริษัทรวมทุนท่ีบริษัทฯ ถือหุนโดยตรงและโดยออม
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจใน
หลากหลายประเภทของวัสดุกอสรางและวัสดุตกแตงไฟเบอรซีเมนตเพื่องานสถาปตยกรรมท้ังในประเทศ
และตางประเทศ  
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โครงสรางกลุมบริษัทฯ 

ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอยทางตรงและทางออมจํานวน 15 บริษัท บริษัทรวมจํานวน 2 บริษัท และการ
รวมการคา 1 บริษัท โดยมีโครงสรางกลุมบริษัทฯ ดังน้ี 

บริษัท สยาม ซีตี้ ซีเมนต (เวียดนาม) จํากัด

บริษัท สยาม ซีตี้ ซีเมนต เทรดดิ้ง จํากัด

65%
Lafarge Cement Limited Liability Company
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บริษัท 
สัดสวนการถือ
หุนโดยตรง  
(รอยละ) 

ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแลว ประเภทธุรกิจ 

บริษัทยอย 
กลุมธุรกิจปูนซีเมนต และธรุกิจสนับสนุนธรุกิจปูนซีเมนต 
บริษัท ปูนซีเมนต ตราลูกโลกจํากัด 100.00 701 ลานบาท 701 ลานบาท ผลิตปูนซีเมนต 
บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต (บังกลาเทศ) 
จํากัด 

100.00 2,800 ลานตากา 2,242 ลานตากา ผลิตปูนซีเมนต 

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต (ลังกา) จํากัด 
(ถือหุนโดย บริษัท นครหลวงคอนกรีต 
จํากัด) 

98.95 1,663 ลานลูปศรี
ลังกา 

1,663 ลานลูปศรี
ลังกา 

ผลิตปูนซีเมนต 

บริษัท เอสซีซีซี กอลล ซีเมนต 
เทอรมินอล (ไพรเวท) จํากัด 
(ถือหุนโดย บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต 
(ลังกา) จํากัด) 

100.00 1,460 ลานลูปศรี
ลังกา 

1,460 ลานลูปศรี
ลังกา 

จําหนายปูนซีเมนต 

บริษัท มหาเวลี มารีน ซีเมนต (ไพร
เวท) จํากัด 
(ถือหุนโดย บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต 
(ลังกา) จํากัด) 

90.00 48 ลานลูปศรี
ลังกา 

48 ลานลูปศรี
ลังกา 

จําหนายปูนซีเมนต 

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต (เวียดนาม) 
จํากัด 

65.00 3,030.4 พันลาน
เวียดนามดอง 

3,030.4 พันลาน
เวียดนามดอง 

ผลิตและจัดจําหนายปูนซีเมนตและ
คอนกรีตผสมเสร็จ 

Lafarge Cement Limited Liability 
Company/1 

(ถือหุนโดย บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต 
(เวียดนาม) จํากัด) 

100.00 812.1 พันลาน
เวียดนามดอง 

812.1 พันลาน
เวียดนามดอง 

ปูนซีเมนตและคอนกรีตผสมเสร็จ 

บริษัท สยามซิต้ีพาวเวอร จํากัด  100.00 2,000 ลานบาท 2,000 ลานบาท ผลิตไฟฟาจากความรอนเหลือใช 
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด 100.00 400 ลานบาท 400 ลานบาท กําจัดกากอุตสาหกรรมและจําหนาย

เช้ือเพลิงและวัสดุทดแทน และบริการ
ทําความสะอาดสําหรับอุตสาหกรรม 

คอนกรีต และวสัดุผสมคอนกรีต 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด 100.00 2,500 ลานบาท 2,500 ลานบาท คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต 
บริษัท อินทรี ซุปเปอรบลอก จํากัด 100.00 500 ลานบาท 500 ลานบาท คอนกรีตมวลเบา 
อ่ืน ๆ  
บริษัท คอนวูด จํากัด 100.00 300 ลานบาท 300 ลานบาท วัสดุกอสราง 
บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จํากัด 
(ถือหุนโดย บริษัท คอนวูด จํากัด) 

100.00 78 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

78 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

วัสดุกอสราง 

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จํากัด 100.00 700 ลานบาท 700 ลานบาท ใหบริการดานเทคนิค การจัดการและ
พัฒนาระบบขอมูล 

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต เทรดด้ิง 
จํากัด 

99.99 5 ลานบาท 5 ลานบาท นําเขาและสงออกสินคา 
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บริษัท 
สัดสวนการถือ
หุนโดยตรง  
(รอยละ) 

ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแลว ประเภทธุรกิจ 

บริษัทรวม 
บริษัท ลานนา รีซอรสเซส จํากัด 
(มหาชน) 

44.99 525 ลานบาท 525 ลานบาท ผลิตและจําหนายถานหิน 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 
(มหาชน) 

4.72 1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท ผลิตและจําหนายเอทานอล 

บริษัทรวมคา 
บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต คอรปอร
เรช่ัน จํากัด 

40.00 106 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

106 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

ผลิตและคาปูนซีเมนต 

หมายเหตุ : /1 ช่ือบริษัท Lafarge Cement Limited Liability Company จะมีการเปล่ียนแปลงตอไป 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 

กลุมธุรกิจปูนซเีมนตและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปูนซีเมนต 

ก. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ เปนผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญอันดับสองของประเทศ และเปนหน่ึงในผูสงออกปูนซีเมนตราย
ใหญของโลก มีกําลังการผลิตปูนเม็ดท้ังส้ิน 13 ลานตันตอปจากเตาเผาท่ีมีอยูท้ังหมด 6 เตา ปจจุบันมี
เตาเผาท่ีดําเนินการผลิตเพียง 5 เตา สามารถผลิตปูนเม็ดได 12 ลานตันตอป ท้ังน้ีบริษัทฯ มีหมอบด
ปูนซีเมนตท้ังหมด 12 หมอบด สามารถผลิตปูนซีเมนตตามกําลังการผลิตสูงสุดได 17 ลานตันตอป 
อยางไรก็ตาม ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตปจจุบันจํากัดอยูท่ี 14 ลานตันตามปริมาณปูนเม็ดท่ีผลิตอยู 
ท้ังน้ี ประเทศไทยมีกําลังการผลิตปูนซีเมนตรวมทั้งส้ินอยูท่ี 60 ลานตันตอป โดยผูผลิตสวนใหญใชกําลัง
การผลิตอยูท่ีเพียงรอยละ 60 ทําใหประเทศไทยมีกําลังการผลิตเหลืออยูมากอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของ
ประเทศไทยไดรับการผลักดันใหเติบโตจากนโยบายสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ทางดานโครงสรางพื้นฐานจากภาครัฐ 

ผลิตภัณฑและบริการ  

ประกอบดวยผลิตภัณฑปูนซีเมนต 5 กลุม คือ 
1. ปูนซีเมนตปอรตแลนด (Portland Cement) : ผลิตภัณฑคุณภาพท่ีเหมาะสําหรับงานคอนกรีต

ท่ัวไป ตลอดจนงานหลอผลิตภัณฑชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป และงานท่ีตองการคอนกรีต ท่ีมี
แรงทนทานสูง หรือคอนกรีตชนิดพิเศษอื่นๆ สําหรับโครงการกอสรางท่ีซับซอน 

2. ปูนซีเมนตไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) : ผลิตภัณฑปูนซีเมนตทางเลือก ท่ีถูกออกแบบใหมี
ความสามารถในการใชงานไดในลักษณะเดียวกันกับปูนซีเมนตปอรตแลนดและมีความเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น 

3. ปูนซีเมนตผสม (Mixed Cement) : ผลิตภัณฑคุณภาพสูงเหมาะสําหรับงานกออิฐ งานฉาบ
ผนัง และงานคอนกรีตท่ัวไปชวยใหทํางานไดงาย ไดผลลัพธตามท่ีตองการ 
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4. ปูนซีเมนตสําหรับงานฉาบ (Masonry Cement) :  ผลิตภัณฑคุณภาพสูง ดวยคุณลักษณะ
พิเศษ เหมาะสําหรับงานฉาบที่ตองการความประณีต 

5. ปูนสําเร็จรูป (INSEE Mortar) :  เปนผลิตภัณฑท่ีใชงานงายสะดวก รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ
สําหรับงานกอสรางดวยการพัฒนาและคิดคนอยางไมหยุดยั้งจึงทําใหบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ
คุณภาพออกมาใหบริการ 6 กลุม ตามจุดประสงคการใชงาน คือ (1) ปูนสําเร็จรูปสําหรับงาน
ฉาบ (2) ปูนสําเร็จรูปสําหรับงานกอ (3) ปูนสําเร็จรูปเทปรับระดับพื้น (4) ปูนกาวปูกระเบื้อง 
(5) คอนกรีตแหง และ (6) ปนูสําเร็จรูปหลอผนัง  

การตลาดและการแขงขัน 

เศรษฐกิจไทยของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3 ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 
2558 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) การใชจายและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในอัตราสูง 
โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตางๆ อาทิ ถนน และรถไฟ (2) การขบัเคล่ือนจาก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีไดประกาศเพิ่มเติมในชวงเดือนกันยายน 2558 ถึงเดือน
เมษายน 2559 (3) จํานวนนักทองเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง (4) ราคานํ้ามันท่ีทรงตัวอยูในระดับ
ตํ่า และ (5) การปรับตัวท่ีดีขึ้นของรายไดครัวเรือนภาคการเกษตร ซึ่งไดรับปจจัยสนับสนุนจาก
ผลผลิตท่ีขยายตัวและการปรับตัวข้ึนของราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ อยางไรก็ตาม การฟน
ตัวอยางชาๆ ของเศรษฐกิจโลก และอปุสงคโลกท่ีออนกําลังยังคงสงผลใหมูลคาการสงออกสินคา
ลดลง 
แมวาการกอสรางของภาครัฐมกีารขยายตัวอยางตอเน่ืองตามการเรงกอสรางสาธารณูปโภค ซึ่ง
ตรงขามกับภาคเอกชนท่ีหดตัวลงอยางเห็นไดชัดจากตัวบงชี้หลัก เชน พื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตให
กอสราง ภาคอตุสาหกรรมไดรับผลกระทบจากความลาชาของนโยบายสนับสนุนการลงทุน 
ในขณะท่ีภาคท่ีอยูอาศัยเร่ิมมีความระมัดระวังมากข้ึนในการลงทุนโครงการใหมๆ เน่ืองจากความ
เชื่อมั่นผูบริโภคท่ีตํ่าลง และสถานการณหน้ีครัวเรือนท่ีสูงขึ้นสงผลใหยอดขายผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนตและราคาวัสดุกอสรางลดลงอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนผลมาจากดัชนีราคาสินคาหมวดวัสดุ
กอสรางท่ีหดตัวลง โดยเฉพาะปูนซีเมนต คอนกรีต และไม 
นอกจากน้ี กําลังการผลิตปูนซีเมนตท่ีเพิ่มขึ้นในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ยังสงผลตอตลาด
ปูนซีเมนตโดยกอใหเกิดการแขงขันท่ีสูงขึ้นระหวางผูผลิตปูนซีเมนตรายตางๆ และระหวางแตละ
ชองทางการจัดจําหนาย ดวยเหตุน้ีจึงมีการใชกลยุทธราคาเปนกลยุทธเพื่อแขงขันในระยะส้ันท้ัง
จากผูผลิตและตัวแทนจําหนายเพื่อรักษาฐานลูกคา 

อยางไรก็ดี การแขงขันในระยะยาวระหวางผูผลิตปูนซีเมนตดวยกัน จะมุงเนนท่ีการพัฒนา
คุณภาพสินคาและบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกคา และสงเสริมประสบการณตรงของ
ผูใช ผานกิจกรรมและส่ือการตลาดท่ีหลากหลาย เพื่อใหเกิดการเปดรับและยอมรับในตราสินคา
เพิ่มขึ้น ความสัมพันธท่ีแนบแนนระหวางบริษัทฯ และชองทางการจัดจําหนายตางๆ ท้ังตัวแทน
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จําหนายและผูผลิตปูนซีเมนตกลายเปนหน่ึงในจุดแข็งจากโครงสรางการบริหารความสัมพนัธกับ
ลูกคาและการนําเสนอแนวทางการทําธุรกิจตางๆ ในการยกระดับความสัมพันธกับลูกคาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดจําหนาย บริษัทฯ ไดจดัโครงการสนับสนุนดานธุรกิจเพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันและสรางความตระหนักเร่ืองความรวมมือ ซึง่ชวยลดผลกระทบจาก
กลยุทธใหมทางการตลาดของคูแขง 

ข. บริษัท ปูนซีเมนต ตราลูกโลก จํากัด 

ผลิตภัณฑและบริการ 

โรงงานบริษัท ปูนซีเมนต ตราลูกโลก จาํกัด มีกําลังการผลิตปูนซีเมนตโดยเฉล่ีย 844,800 ตันตอป
และผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ ดังน้ี 

1. ปูนลูกโลกนํ้าเงิน ไฮดรอลิกซีเมนต ชนิดใชงานท่ัวไปออกแบบพิเศษสําหรับงานโครงสรางท่ี
ตองการกําลังอัดสูง  

2.  ปูนซีเมนตผสมลูกโลกเขียว สําหรับงานฉาบ กออิฐ งานปนข้ึนรูป  

3. ปูนซีเมนตผสมซูเปอรลูกโลก (สําหรับงานอเนกประสงค)  

การตลาดและการแขงขัน 

ในป 2559 บริษัท ปูนซีเมนต ตราลูกโลก จํากัด มีรายไดจากการประกอบธุรกิจขายปูนซีเมนตเปน
หลัก  โดยมีนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑและบริการท่ีสําคัญ  คือ  การมีผลิตภัณฑ ท่ี
หลากหลายในราคาท่ีแขงขันกับตลาดไดและมีบริการขนสงปูนซีเมนตถึงมือลูกคาดวยความ
รวดเร็ว ลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมายอยูท่ีลูกคาระดับกลาง โดยมีการขายผานผูคาสงและ
ผูคาปลีกคิดเปนรอยละ 90 และเปนผูคาปลีกสมัยใหม (Modern trade) รอยละ 6 ของลูกคา
ท้ังหมด บริษัทฯ เนนการแขงขันในตลาดสินคาคุณภาพสูง ซึ่งมีคูแขงจํานวนหลายรายจากใน
ประเทศ การจําหนายและชองทางการจัดจําหนายดําเนินการผานศูนยลูกคาสัมพันธท่ีครอบคลุม
บริการไว ณ จุดเดียว (One stop service center) บริษัท ปูนซีเมนต ตราลูกโลก จํากัด มีบริการ
ระบบบริการส่ังซื้อทางอินเตอรเน็ต (e-Selling) และระบบบริการส่ังซื้อทางโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
(m-Selling) ท่ีนําบริการออนไลนเขามาใชเพื่อสรางความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการ
ส่ังซื้อสินคาและตรวจสอบขอมูล จากระบบได 24 ชั่วโมง เชน การตรวจสอบสถานะการจัดสงและ
รับสินคา ณ โรงงาน ขอมูลดานบัญชี เปนตน  

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในปท่ีผานมาไดทวีความรุนแรงข้ึนจากภาวะตลาดท่ี
สงผลกระทบตอกลไกดานราคา ความไมแนนอนทางการเมืองยังเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีทําให
โครงการการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญขอภาครัฐและภาคเอกชนชะลอตัว สงผลให
ความตองการผลิตภัณฑปูนซีเมนตลดลงไปดวย อยางไรก็ตาม ปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัท 
ปูนซีเมนตตราลูกโลก จํากัด คือ คุณภาพและความคุมคาของผลิตภัณฑพรอมกับการบริการ
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ลูกคาท่ีรวดเร็ว ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีทําใหบริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการแขงขันทามกลางการ
แขงขันท่ีรุนแรงน้ีได 

ค. บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต (บังคลาเทศ) จํากัด 

ผลิตภัณฑและบริการ 

โรงงานสยาม ซิต้ี ซีเมนต (บงัคลาเทศ) จํากัด มีกําลังการผลิตปูนซีเมนตอยูท่ี 550,000 ตันตอป 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิม่กําลังการผลิตเปน 1.2 ลานตันตอป ในอีก 2 ปขางหนา ท้ังน้ี 
ผลิตภัณฑของบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต (บังคลาเทศ) จํากัดประกอบไปดวย 2 ประเภทคือ 
ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา (Ordinary Portland Cement-OPC) และปูนซีเมนตปอรตแลนด
แบบผสม (Portland Composite Cement-PCC) ภายใตเคร่ืองหมายการคา “อินทรี (INSEE)” ท่ี
มีคุณภาพสูงและการบริการท่ีดีเย่ียมตามมาตรฐาน BSTI (Bangladesh Standards and 
Testing Institution) เพื่อตอบสนองความตองการลูกคาในกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูแทนจําหนาย 
ผูรับเหมากอสราง เจาของบาน และกลุมผูพัฒนาโครงการตางๆ  

การตลาดและการแขงขัน 

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต (บงัคลาเทศ) จํากัด ไดมุงเนนในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการ
บริการมาโดยตลอด โดยมีชองทางจัดจําหนายสําหรับตลาดภายในประเทศบังคลาเทศ ไมวาจะ
เปนพันธมิตรทางการคา เจาของโครงการ ผูรับเหมากอสรางและกลุมผูพัฒนาโครงการซึ่งสวน
ใหญจะอยูในเมืองธากาและเมืองจิตตะกอง ซึ่งเมืองดังกลาวกําลังอยูในชวงของการพัฒนาใน
ดานท่ีอยูอาศัย และระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ซึ่งสงผลใหความตองการในการใชปูนซีเมนตมี
ปริมาณท่ีสูงขึ้น ประเทศบังคลาเทศมีอัตราการใชปูนซีเมนตอยูท่ี 24 ลานตันตอปตอจํานวน
ประชากร 158 ลานคน หรือคิดเปนการใชปนูซีเมนต 100 กิโลกรัมตอคน ซึ่งนับวาเปนตัวเลขท่ี
คอนขางตํ่า ท้ังน้ี ปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศบังคลา
เทศก็คือความไมมั่นคงในเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งจะสงผลกระทบตอปริมาณความตองการใช
ปูนซีเมนตอยางหลีกเล่ียงไมได อยางไรก็ตาม มีการคาดการณวาปริมาณความตองการใช
ปูนซีเมนตในประเทศบังคลาเทศจะสูงขึ้นอยางตอเน่ืองปละประมาณรอยละ 8 สืบเน่ืองมาจาก
ความตองการท่ีจะแกปญหาดานเสถียรภาพทางการเมือง และเปนตลาดท่ีมีการแขงขันในธุรกิจ
ปูนซีเมนตดวยจํานวนผูผลิตท้ังหมดกวา 35 ราย ท้ังท่ีเปนบริษัทภายในประเทศและบริษัทจาก
ตางชาติ 

ง. บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต (ลังกา) จํากัด 

ผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัท สยาม ซต้ีิ ซีเมนต (ลังกา) จํากัด เปนผูจําหนายปูนซีเมนตเพียงผูเดียวท่ีดําเนินการโรงผลิต
ปูนซีเมนตแบบองครวมเพื่อผลิตปูนซีเมนตจําหนายภายในประเทศศรีลังกา โดยมีโรงงานบดปูน
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เม็ดและบรรจุ อยูในทาเรือท่ีสําคัญหลายแหงบนเกาะศรีลังกาและใหบริการท่ีตอบโจทยเร่ืองการ
สรางบานในราคายอมเยาดวย 

การตลาดและการแขงขัน 

การบูรณะประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจถูกขับเคล่ือนหลังสงครามกลางเมืองจบลงในป 2552 
ตลาดปูนซีเมนตของประเทศศรีลังกาจึงมีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้น การขยายตัวดานการกอสราง
ไดรับประโยชนจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีเอื้ออํานวย เชน การเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศเฉล่ียรอยละ 6 กระแสการทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น ระบบโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนในอีกหน่ึงทศวรรษขางหนา รวมถึงการเกิดขึ้นของอุปสงคการสราง   
อพารทเมนทในหลายเมืองใหญและโครงการบานราคายอมเยา บริษัทฯ จึงเชื่อวาตลาดปนูซีเมนต
จะยังคงเติบโตขึ้นตอไปอยางมั่นคงท้ังในสายคาปลีกและการคาระหวางธุรกิจ 

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต (ลังกา) จํากัด มีตราสินคาท่ีแข็งแกรงและไดรับความไววางใจ ท้ัง 
Sanstha และ Marine Mahaweli ตางอยูในตลาดมานานหลายสิบปและถูกมองวาเปนสินคา
ทองถิ่น และบริษัทฯ ยังคงดําเนินกลยุทธทางการคาโดยรอบในพื้นท่ีสําคัญของประเทศ 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยังมีกลุมสินคาปูนซีเมนตท่ีโดดเดนในดานการดําเนินธุรกิจและในดานความ
หวงใยตอส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯ เปนผูนําในการผลักดันการใชปูนซีเมนตผสมในประเทศซึ่งแต
ละผลิตภัณฑลวนนําเสนอคุณสมบัติเฉพาะเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานในแตละประเภท 
นโยบายสีเขียวเปนนโยบายท่ีบริษัทฯ ใหความสําคัญอยางมาก ทุกยางกาวใน Value Chain 
จะตองคํานึงถึงการลดคารบอนฟุตพร้ินท (Carbon Footprint) เชน การดําเนินการจัดสงระหวาง
เรือบรรทุก (Ship-to-Ship) และการขนสงสินคาทางรถไฟไฮบริดจ เพือ่ลดผลกระทบอันเกิดจาก
การกระจายสินคา จึงทําใหสินคาของบริษัทฯ ไดรับเคร่ืองหมายฉลากเขียว (Green Label) 

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต (ลังกา) จาํกัด ใชประโยชนจากความเปนผูเชี่ยวชาญของภูมิภาคของ
กลุมบริษัทฯ เพื่อท่ีจะพฒันาสินคาใหมเพื่อตอบโจทยการใชงานเฉพาะพ้ืนท่ี ซึง่จะนํามาซึ่ง
ผลประโยชนท่ีเพิ่มมากข้ึนแกกลุมลูกคา ในป 2559 บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการเปดตัว
บริการท่ีตอบโจทย เร่ืองการสรางบานในราคายอมเยาซึง่นับเปนการยกระดับความหลากหลาย
ของสินคาในกลุมบริษัทฯ  ท่ีนอกเหนือจากสินคาประเภทปูนซีเมนตในประเทศศรีลังกา  

จ. บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต (เวียดนาม) จํากัด 

ในวันท่ี 28 กมุภาพันธ 2560 บริษัทฯ ไดรับการโอนสวนของทุนในสัดสวนรอยละ 65 ของทุนท่ี
ชําระแลวท้ังหมดของบริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) ลิมิเต็ด เสร็จส้ินจากกลุมบริษัท ลารฟารจโฮลซมิ 
ซึ่งตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต (เวียดนาม) จํากัด บริษัทเปนหน่ึงในผูเลนหลัก
ในภาคใตของประเทศเวียดนาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท โฮลซมิ (เวียดนาม) ลิมิเต็ด  มี
โรงปูนซีเมนตจาํนวน 5 โรง ซึ่งประกอบดวย 1 โรงปูนซีเมนตแบบครบวงจร และ 4 โรงบด
ปูนซีเมนต และโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จจํานวน 7 โรง โดยมีกําลังการผลิตซีเมนตท้ังส้ินประมาณ 
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6.3 ลานตันตอป กาํลังการผลิตปูนเม็ด (clinker) ท้ังส้ินประมาณ 1.4 ลานตันตอปและ กาํลังการ
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท้ังส้ินประมาณ 1.3 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

การตลาดและการแขงขัน 

ตลาดปูนซีเมนตของประเทศเวียดนามในทางตอนใตของประเทศเวียดนามคาดวาจะเติบโตใน
อัตรารอยละ 6 ตอป ในระหวางป 2560 – 2563 ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยหลักดังตอไปน้ี 1) การ
เติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม 2) การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานจากท้ังภาครัฐและเอกชน และ 3)
การขยายตัวของเมือง นอกจากน้ี ภาคใตของประเทศเวียดนามยังเผชิญกับการขาดแคลนอุปทาน
ของปูนเม็ด เน่ืองจากหินปูนซึง่เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตปูนเม็ด มีการกระจุกตัวใน ภาคเหนือ
และภาคกลางของเวียดนาม ดังน้ัน ผลิตภัณฑปูนเม็ดในภาคใตจึงไดรับการจัดหาจากภาคเหนือ
และภาคกลางของ เวียดนามหรือนําเขาจากประเทศใกลเคียง ประกอบกับยังมีความไมสมดุลท่ี
เพิ่มขึ้นตอเน่ือง ระหวางความตองการและกําลังผลิตปูนเม็ดในภาคใตสงผลใหราคาปูนซีเมนตอยู
ในระดับสูงกวาภาคอื่นๆ 

บริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) ลิมิเต็ดเปนผูประกอบการในภาคใตของประเทศเวียดนาม โดยมีสวน
แบงการตลาดเปนอันดับ 2 หรือคิดเปนประมาณรอยละ 20 ของยอดขายปูนซีเมนตท้ังหมดใน
ภาคใตของเวียดนาม รองจากกลุมบริษัทเวียดนาม ซีเมนต อินดัสทรี คอรปอเรชั่น ซึ่งมีสวนแบง
การตลาดประมาณรอยละ 27 ในป2558 

ฉ. บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต คอรปอเรชั่น 

ในชวง 10 ปท่ีผานมา ธุรกิจกอสรางในประเทศกัมพูชามีการขยายตัวเติบโตอยางตอเน่ือง และ
บริษัทฯ ก็เปนหน่ึงในผูจัดจําหนายปูนซีเมนตรายใหญท่ีสุดของตลาดกัมพูชา อยางไรก็ดีการ
แขงขันท่ีรุนแรงข้ึน จากผูผลิตปูนซีเมนตภายในประเทศและตนทุนการขนสงท่ีสูงขึ้นทําใหบริษัทฯ 
พิจารณาเห็นวาการสรางโรงงานผลิตปูนซีเมนตในกัมพูชาในทําเลท่ีไมไกลจากพื้นท่ีท่ีเปนตลาด
หลักสําหรับผลิตภัณฑปูนซีเมนต เปนทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับชวงเวลาน้ี ดวยเหตุน้ี ชิปมง 
กรุป ซึ่งเปนผูประกอบการในประเทศกัมพูชา และบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) จึง
รวมกันจัดต้ังบริษัทรวมทุนแบบการรวมคาชื่อชิป มง อินทรีซีเมนต คอรปอเรชั่น โดยชิปมง กรุป 
ถือหุนรอยละ 60 และบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 40 เพื่อผนึกกําลังความแข็งแกรงของ ชิปมง กรุป ซึ่ง
เชี่ยวชาญในดานการจัดจําหนายและการตลาดในประเทศกัมพูชา  

ช. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จาํกัด  

ผลิตภัณฑและบริการ  

อินทรี อีโคไซเคิล นําเสนอบริการการจดัการกากของเสียท่ัวราชอาณาจักร และการบริการ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงกับอตุสาหกรรมสํารวจและผลิตนํ้ามัน อุตสาหกรรมเคมี 
และโรงไฟฟาท้ังในและตางประเทศ ท้ังน้ี บริการของอินทรี อโีคไซเคิล ประกอบไปดวย 



 

สิ่งที่สงมาดวย 8 

16 
 

1. การใหคําปรึกษา และการบริการหนางาน เพื่อใหคําปรึกษาอยางมอือาชพีเก่ียวกับการจดัการ
กากของเสียอยางมีประสิทธิภาพและใหประโยชนสูงสุดกับลูกคา 

2. การวิเคราะหกากของเสีย เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกากของเสีย
แตละชนิด  

3. การขนสงกากของเสีย  
4. การจัดเตรียมกากและการกําจดัดวยวิธีการเผารวมในเตาเผาปูนซีเมนต  
5.  การบริการอุตสาหกรรม สําหรับการใหบริการทําความสะอาดภาคอุตสาหกรรม  
การตลาดและการแขงขัน 

ลูกคาของ อินทรี อีโคไซเคิล เปนผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม เชน อตุสาหกรรมสํารวจและขุด
เจาะนํ้ามัน อตุสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต โรงไฟฟา และอื่นๆ ผูประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมเหลาน้ัน ในฐานะผูกอกําเนิดของเสียไดไววางใจใหอนิทรี อีโคไซเคิล เปนผู
ใหบริการจัดการของเสียดวยกระบวนการท่ีปลอดภัยเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปนไปตามความ
ตองการของลูกคา และถูกตองตามกฎหมาย 

เปาหมายของบริษัทฯ คือการสรางความแตกตางใหกับลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และส่ิงแวดลอม 
ในสวนของการแขงขันทางการตลาด กลุมลูกคาของ อินทรี อีโคไซเคิล สวนใหญเปนลูกคาท่ีใสใจ
และใหความสําคัญกับการจัดการของเสียอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังน้ัน ในฐานะผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาอยางย่ังยืนและการจัดการส่ิงแวดลอม อินทรี อีโคไซเคิล จึงเปนพันธมิตรกับลูกคา
และผูมีสวนไดเสีย เพื่อสงมอบ “ความสบายใจ” และความไววางใจ ตลอดจนการปกปองชื่อเสียง
ของลูกคา 

ซ. บริษัท สยาม ซิตี้ พาวเวอร จํากัด 

ผลิตภัณฑและบริการ  

บริษัท สยามซิต้ี พาวเวอร จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจากลมรอนท้ิงของกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต โดยนําลมรอนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตปูนเม็ดของบริษัทฯ มาผลิตไฟฟา ไฟฟาท่ี
ผลิตไดจะนํามาใชในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต ซึ่งชวยในการลดตนทุนคาพลังงานของกลุม
บริษัทฯ โครงการของบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใน
การยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป นอกจากน้ี
บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มกําลังการผลิต รวมถึงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนอื่นเพิ่มเติม เชน 
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เปนตน 
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กลุมธุรกิจคอนกรีตและหินทราย 

ฌ. บริษัท นครหลวงคอนกรีค จํากัด  

ผลิตภัณฑและบริการ  

ประกอบดวย 2 หนวยธุรกิจ คือ อินทรีคอนกรีตและอินทรีอะกรีเกต โดยมีสภาวะการตลาดและ
การแขงขันแยกตามหนวยธุรกิจ ผลิตภัณฑและบริการ ไดดังน้ี 

1.  หนวยธุรกิจอินทรีคอนกรีต 

1.1 ผลิตภัณฑและบริการของอินทรีคอนกรีต 

อินทรีคอนกรีตเปนผลิตภัณฑคอนกรีตคุณภาพสูงท่ีตอบสนองทุกความตองการในแตละ
โครงการ ไมวาจะเปนงานกอสรางท่ัวไปหรืองานคอนกรีตท่ีตองการคุณสมบัติพิเศษ ในป 2559 
อินทรีคอนกรีตมีหนวยผลิตครอบคลุมท่ัวประเทศจํานวน 104 หนวยผลิต มีกําลังการผลิต
คอนกรีตไดประมาณ 4.07 ลานลูกบาศกเมตร 

1.2 การตลาดและการแขงขันของอินทรีคอนกรีต 

การใชจายและการลงทุนของภาครัฐมีสวนสําคัญในการสนับสนุนการเติบโตของตลาด
คอนกรีตผสมเสร็จ สภาวะตลาดในป 2559 มีการชะลอตัว การลงทุนจากภาคเอกชนยังไมมี
สัญญาณการฟนตัว บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญตัดสินใจเลื่อนกําหนดการของ
โครงการใหมๆ ออกไป เน่ืองจากเห็นวากําลังซื้อของผูบริโภคลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 อีกท้ัง
ปริมาณคงเหลือของโครงการในตลาดยังมีอยูเปนจํานวนมาก นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชยมี
ความกังวลในการอนุมัติสินเชื่อทําใหการเติบโตของสินเชื่อลดลง 

ปจจัยเหลาน้ีสงผลใหภาพรวมของตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในป 2559 ไมสามารถเติบโตได
ตามเปาหมายประกอบกับการลงทุนของภาครัฐ ยังไมสามารถขับเคล่ือนไดเต็มท่ีจึงทําใหเกิด 
การแขงขันทางดานราคาผูประกอบการในตลาดตางปรับราคาขายลง ทําใหอินทรีคอนกรีต
ตองมีการปรับกลยุทธ โดยการผลักดันผลิตภัณฑท่ีมีการเพิ่มมูลคาเขาสูตลาดมากข้ึน เพื่อ
ชดเชยผลิตภัณฑปกติท่ีมีแนวโนมของกําไรลดลง 

อยางไรก็ตาม ตลาดคอนกรีตผสมเสร็จไดรับประโยชนจากโครงการกอสรางขนาดใหญของ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทานในการผลักดันตลาดหินและทราย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดวัสดุถม 

ดังน้ัน นโยบายการทําการตลาดป 2559 ของอินทรีคอนกรีต จึงไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
และการบริการเปนหลักเพื่อสรางความมั่นใจใหกับคูคาในตราสินคาของบริษัทฯ โดยมีการ
ลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจักรรวมท้ังพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินคา ท้ังน้ี 
บริษัทฯ มีการแบงลูกคากลุมเปาหมายอยางชัดเจน ไดแก กลุมท่ีพักอาศัย กลุมธุรกิจเพื่อ
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การคา กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่ง 3 กลุมน้ี คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 80 ของลูกคา
ท้ังหมด ขณะท่ีกลุมลูกคาคอนกรีตหลอสําเร็จและกลุมลูกคาสาธารณูปโภคมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 20 

นอกจากน้ี อนิทรีคอนกรีตยังมีการพัฒนาสินคาและบริการท่ีเรียกวา อินทรีโซลูชั่น เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมใหมท่ีมีความตองการทางสินคาท่ีมีคุณภาพสูง เชน 
อินทรีฟลอรโซลูชั่น และอินทรีวอลลโซลูชั่น 

อินทรีคอนกรีตมีชองทางการจาํหนายสินคาท้ังทางตรงผานผูแทนจําหนาย แฟรนไชส และมินิ
มิกซ เพือ่อาํนวยความสะดวกแกลูกคา 

สภาวะตลาดในป 2560 บริษัทฯ ประเมินวาการแขงขันดานราคายังคงดําเนินตอไป และคาด
วาการลงทุนภาคเอกชนจะเติบโตขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะในกลุมอสังหาริมทรัพย ประเภทท่ีพัก
อาศัย เชน คอนโดมิเนียม ใจกลางเมือง และตามแนวรถไฟฟา และกลุมเพื่อธุรกิจการคา เชน 
หางสรรพสินคาตางๆ ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

2. หนวยธุรกิจอินทรีอะกรีเกต 

2.1 ผลิตภัณฑและบริการของอินทรีอะกรีเกต 

อินทรีอะกรีเกตมีธุรกิจหลักในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการในการจัดหาผลิตภัณฑหิน 
ทราย และทรายประดิษฐ ท่ีมีคุณภาพสูง รวมกบัการบริหารจดัการและการขนสงท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ี อินทรีอะกรีเกตเปดดําเนินงาน 4 หนวยผลิต ซึ่งมีกําลังการผลิตรวมท้ังส้ิน 
4.9 ลานตันตอป 

2.2 การตลาดและการแขงขันของอินทรีอะกรีเกต 

นโยบายการทําการตลาดป 2559 ของอนิทรีอะกรีเกต คือการมุงเนนการผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพสูงขึ้น มีมาตรฐานคงท่ีและเชื่อถือได และมีปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในตลาด ดวยการปรับปรุงเคร่ืองจักรและกระบวนการผลิต เพื่อใหได
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น และมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีลูกคากลุมเปาหมาย 3 กลุม
หลัก คือ (1) กลุมคอนกรีตผสมเสร็จ (2) กลุมผลิตภัณฑคอนกรีต และ (3) กลุมงานสรางทาง 
ซึ่งกลุมลูกคาคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑคอนกรีต ไดแก แฟรนไชส และผูประกอบการ
คอนกรีต งานคอนกรีตหลอสําเร็จ โดยมีกลยุทธท่ีจะขยายตลาดภายนอกกลุมบริษัทของกลุม
ลูกคาเหลาน้ีใหมากขึ้น สวนกลุมลูกคาเปาหมายของกลุมงานสรางทางสวนใหญ คือ งานถนน
และการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ 

อินทรีอะกรีเกตมีชองทางการจาํหนายท้ังทางตรงทางแฟรนไชส และทางกลุมบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวงโดยท่ีลูกคาหลักสําหรับผลิตภัณฑหลักของอินทรีอะกรีเกต คือ อินทรีคอนกรีต คิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 45 ของกลุมผลิตภัณฑท้ังหมด 
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สภาพการแขงขันในป 2559 คอนขางรุนแรงมากแตบริษัทฯ สามารถรักษาสวนแบงการตลาด
ไวได เพราะการใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ความพรอมของสินคาและการ
บริการท้ังกอนและหลังการขายทางดานเทคนิค เชน การจัดอบรมในดานเทคนิค และการ
พัฒนาคุณภาพใหแกลูกคาของอินทรีอะกรีเกต นอกจากน้ี ยังพบวาแหลงหินทางภาค
ตะวันออก และภาคกลาง มีปญหาทางดานคุณภาพ ประกอบกับคาขนสงในตลาดมีการ
ปรับตัวลดลง ทําใหแหลงหินจากภาคตะวันตกเขามามีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 

ในป 2560 ความตองการของสินคาในตลาดยังชะลอตัวเหมอืนคร่ึงปหลังของป 2559 และยัง
ไมมีสัญญาณที่ดีขึ้นกับวัสดุงานทาง โดยบริษัทฯ ยังวางกลยุทธไววาใหเนนพัฒนาคุณภาพ
สินคาและบริการ โดยจะไมแขงขันดานราคา และจะรักษาลูกคาท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพ
อยางดีท่ีสุด 

ญ. บริษัท อินทรี ซุปเปอรบลอก จํากัด  

ผลิตภัณฑและบริการ  

บริษัท อินทรี ซุปเปอรบลอก จาํกัด เปนผูผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบา ภายใตเคร่ืองหมาย 
“อินทรี ซุปเปอรบลอก” โดยเปนผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาแบบอบไอนํ้า (Autoclaved Aerated 
Concrete: AAC) และไดผานการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ทํา
ใหผูใชเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคา อีกท้ังคอนกรีตมวลเบาเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถใชในการกอ
ผนังอาคารไดทุกประเภท ท้ังอาคารแนวสูง-แนวราบ และอาคารขนาดใหญ-เล็ก 

การตลาดและการแขงขัน 

เน่ืองดวยสภาวะตลาดภายในประเทศท่ีมีการแขงขันท่ีสูงขึ้นอยางตอเน่ือง อันเน่ืองมาจากการ
ชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและผลจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจไมไดสงผลใหตลาดมี
การเจริญเติบโตเทาท่ีควร ประกอบกับกําลังการผลิตในตลาดโดยรวมท่ีสูงกวาความตองการท่ี
เติบโตขึ้นอยางชาๆ สงผลใหราคาจําหนายอิฐมวลเบาในประเทศมีราคาท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาจําหนายของปท่ีผานมา แตท้ังน้ี อนิทรี ซุปเปอรบลอกยังเชื่อวาตลาดภายในประเทศยังมี
ชองวางใหกับการเจริญเติบโตของอฐิมวลเบาจากการท่ีผูใชเปล่ียนจากการใชงานวัสดุแบบด้ังเดิม 
เชน อฐิแดง ท่ีจะใชระยะเวลาในการทํางานมากกวาและมีคาใชจายโดยรวมคาแรงงานและวัสดุ
อุปกรณท่ีสูงกวา และคอนกรีตมวลเบาชนิดไมอบไอนํ้า (Cellular Light-weight Concrete : CLC) 
ท่ีมีการหดตัวมากซึ่งตองใชชางท่ีมีความชาํนาญในการฉาบผนังมาเปนคอนกรีตมวลเบาแบบอบ
ไอนํ้าท่ีมีความแข็งแกรงมากกวาและมีคุณภาพไดมาตรฐานสม่ําเสมอ ทําใหมียอดปริมาณการ
ขายท่ีเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเน่ืองเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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กลุมธุรกิจผลิตภัณฑและบริการอื่น ๆ 

ฎ. บริษัท คอนวูด จํากัด และ พีที คอนวูด อินโดนีเซีย 

ผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัท คอนวูด จํากัด เปนผูผลิตวัสดุตกแตงไฟเบอรซีเมนตเพื่องานสถาปตยกรรมภายใต
เคร่ืองหมายการคา “คอนวูด” ซึ่งผลิตมาจากปูนซีเมนตปอรตแลนดคุณภาพสูงและมีสวนผสมของ
เสนใยเซลลลูโลส ผลิตภัณฑคอนวูดแบงออกเปน 4 หมวดหลัก ไดแก (1) หมวดตกแตงพื้น (2) 
หมวดตกแตงผนัง (3) หมวดตกแตงฝาและชายคา และ (4) หมวดตกแตงท่ัวไป 

การตลาดและการแขงขัน 

การตลาดและการแขงขันในประเทศ 

ในปท่ีผานมาการแขงขันธุรกิจในกลุมตลาดไฟเบอรซีเมนตมีการแขงขันท่ีรุนแรง ดวยสถานการณ
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมีการแขงขันของตลาดท่ีดุเดือด อีกท้ังมีสินคาทดแทนเขาสูตลาด
จํานวนมาก ผนวกกับกําลังซื้อผูบริโภคและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดท่ีลดลงจากสภาวะ
เศรษฐกิจ ซึ่งสรางความทาทายเปนอยางย่ิงใหกับคอนวูดในการรักษาสวนแบงของตลาดโดยคอน
วูดใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑจึงไดจัดต้ังฝายพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรม 
(Product and Solution Development) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับการแขงขันใน
ตลาด ซึ่งไมเพียงแตเปนการสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเทาน้ัน หากยังตองมีระบบท่ีรองรับการใช
งานท่ีสอดรับกับความตองการของผูบริโภค เพื่อสรางศักยภาพพรอมในการแขงขันในระดับ
ภูมิภาคอยางแข็งแกรงสําหรับทิศทางการดําเนินธุรกิจในป 2560 น้ัน กลยุทธหลักของคอนวูด
ยังคงรักษากลุมเปาหมายหลัก อันไดแกตลาดกลุมหมูบานจัดสรร (Low rise residential) และทํา 
การปรับตัวขยายฐานเพื่อสรางความแข็งแกรงในกลุมสถาปนิก นักออกแบบภายใน และผูรับเหมา 
ตลอดจนเจาของบาน โดยคอนวูดไดสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑดวยการพัฒนาระบบให
รองรับกับความตองการของตลาด รวมถึงขยายการใหบริการ CONWOOD i-SERVICE ซึ่งเปน
การใหบริการครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service Solution โดยผูซื้อสามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑคอนวูดพรอมเลือกรับการบริการติดต้ังและมีการรับประกันใหกับทางลูกคา เพื่อให
ลูกคาสามารถมั่นใจถึงระบบการใหบริการและผลิตภัณฑอันมีคุณภาพจากคอนวูด ในสวนตลาด
ตางประเทศน้ันคอนวูดยังคงใหความสําคัญในกลุมประเทศ CLMV โดยไดเนนการทําการตลาดใน
รูปแบบ Select Market โดยมุงเนนประเทศท่ีมีโอกาสทางการคา เชน รัสเซียและเกาหลีใต ควบคู
ไปกับการรักษาฐานลูกคาของตลาดหลักในกลุม CLMV โดยเฉพาะตลาดประเทศเวียดนาม
กระบวนการผลิตไมคอนวูดดําเนินการภายใตนโยบายอนุรักษส่ิงแวดลอม  
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การตลาดและการแขงขันในอินโดนีเซีย 

แมเศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัว แตสภาพแวดลอมของตลาดในระดับภูมิภาคน้ันยงัเอื้อตอ 
“คอนวูด” ในการเขาบุกตลาดโดยคอนวูดถือเปนผูผลิตรายแรกท่ีเขาไปจัดต้ังโรงงานไฟเบอร
ซีเมนตในประเทศอินโดนีเซีย และไดกระจายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ผานเครือขายผูจัดจําหนาย
รายหลักๆ ครอบคลุมเกาะหลักๆและเขตพื้นท่ีสําคัญของอินโดนีเซีย ต้ังแตป 2557 เพือ่บุกตลาด
ในระดับภูมิภาคพรอมท้ังใชเปนฐานการสงออกท่ีสําคัญไปยังตลาดตางประเทศ คอนวูดถือเปน
วัสดุตกแตงจากนวัตกรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวดวยคุณสมบัติท่ีมีความสวยงามเสมือนไมจริง 
ทําใหถูกใชงานในกลุมสถาปตยกรรมท่ีมีชื่อเสียงหลากหลาย และไดรับการยอมรับจากนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพยชั้นนํา และกลุมเครือขายโรงแรม รานอาหารจากตางประเทศอันเปนท่ีรูจัก
มากมาย ในป 2559 “คอนวูด” ไดพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีเพื่อสรางอัตลักษณใหกับ
ผลิตภัณฑคอนวูด นอกจากน้ี ยังมีการอบรมและใหความรูกับชางทองถ่ิน ในการนําผลิตภัณฑ
คอนวูดไปแกะสลักหรือทําเปนงานฝมือตางๆ (Craft) ทําใหเกิดการประยุกตใชผลิตภัณฑคอนวูด
รูปแบบท่ีแตกตางออกไปไดหลากหลาย โดยนําผลิตภัณฑคอนวูดไปออกแบบและปรับใชเพื่อให
เปนสวนหน่ึงของเฟอรนิเจอรตามโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ หรือนํามาประยุกตเปนเคร่ืองใช
ตกแตงบาน ซึง่สรางความสวยงามและมีเอกลักษณใหกับการตกแตงตราสินคา “คอนวูด” ท้ังน้ี 
บริษัทฯ ตองการสรางความสําเร็จจากการรบัรูตราสินคา “คอนวูด” ไปสูประสบการณและความ
ภักดีตอตราสินคาในที่สุด 

ฏ. บริษัท อินทรี ดิจิตอล จํากัด 

ผลิตภัณฑและบริการ  

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จาํกัด ใหบริการในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาออกแบบและพฒันาใชกับ
องคกร เพื่อทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถสรางความแตกตางในดานการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะชวยให
เกิดความไดเปรียบทางการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตและธุรกิจวัสดุกอสราง ท้ังน้ี ใน
อนาคตบริษัท อินทรี ดิจิตอล จํากัด มีแผนงานท่ีจะขยายการใหบริการครอบคลุมไปถึงกลุมคูคา
ภายนอกดวย 

การตลาดและการแขงขัน 

ปจจบุันประเทศไทยไดตระหนักในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 
เพื่อใหเกิดผลขึ้นอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทในกลุมบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในเร่ืองน้ี จึงไดเร่ิมปฏิรูปและขับเคล่ือนองคกรในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน
การดําเนินธุรกิจตามสภาพตลาดและรูปแบบธุรกิจ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตาม
ความกาวหนาของระบบดิจิทัลรวมถึงการกาวไปสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 อยางเต็มรูปแบบ 
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ฐ. บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต เทรดดิ้ง จํากัด  

ในวันท่ี 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ชื่อ บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต เทรด
ด้ิง จํากัด เพื่อประกอบกิจเกี่ยวกับการคา การนําเขาและสงออกสินคา  

ฑ. บริษัท ลานนา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ลานนา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ดังน้ี 

1) SOLID FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถานหินท้ังในประเทศและตางประเทศเปน
ธุรกิจหลัก โดยมีเหมืองถานหินเปนฐานในการผลิตและจําหนายอยูใประเทศอินโดนีเซียและมี
ธุรกิจการขนสงทางทะเลอยูในประเทศสิงคโปร ซึ่งจะชวย สนับสนุนและบริหารการขนสงถาน
หินท่ีนําเขามาจําหนายในประเทศไทยและหรือสงไปจําหนายยังประเทศอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

2) LIQUID BIO-FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใน
ประเทศไทยเปนธุรกิจรองโดยบริษัทมีโรงงานเอทานอลเปนฐานในการผลิตและจําหนายอยูท่ี
อําเภอดานชางจังหวัดสุพรรณบุรี 

การตลาดและการแขงขันในอุตสาหกรรมถานหินแนวโนมการใชถานหินยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากราคานํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดอื่นยังมีราคาแพงกวาถานหินคอนขางมาก ราคาถานหินตกตํ่า
ท่ีสุดในชวงตนป 2559 แตเร่ิมปรับตัวสูงขึ้นในชวงคร่ึงหลังของป 2559 จนถึงระดับสูงสุดในรอบ 
4 ป ในเดือนพฤศจิกายน 2559 กอนจะเริ่มปรับตัวลดลง เน่ืองจากประเทศจีนลดการผลิตถานหิน
เพื่อลดภาวะอุปทานถานหินสวนเกินและลดมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอม คาดวาราคา
ถานหินในป 2560 นาจะยังผันผวนและเคล่ือนไหวอยูในระดับท่ีสูงกวาราคาถานหิน ในป 2559 
เน่ืองจากอุปทานถานหินในตลาดโลกเริ่มท่ีจะสมดุลกับอุปสงคของถานหิน 

การตลาดและการแขงขันในอุตสาหกรรมเชื้อเพลง 

กรมธุรกิจพลังงานอยูระหวางการทบทวนแผนการใชนํ้ามันในภาคขนสงเพื่อสนับสนุนการใชเอทา
นอล โดยเฉพาะการยกเลิก การจําหนายแกสโซฮอล91 ในวันท่ี1 มกราคม 2561 ตามแผนงานท่ี
กําหนดไว จะเหลือชนิดนํ้ามันท่ีจําหนายในป 2561 เพียงนํ้ามันแกสโซฮอล E10 (95), E20, E85 
และเมื่อส้ันสุดแผนงานในป 2579 จะเหลือนํ้ามันแกสโซฮอล E20 และ E85 เพียง 2 ชนิดเทาน้ัน 
อยางไรก็ตามหากมีการยกเลิกแกสโซฮอล 91 ตามแผนท่ีไดวางไวจะทําใหผูใชรถยนตบางสวนหัน
ไปเติม E10 (95) รวมถึง E20 และ E85 เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากมีสถานีบริการน้ํามันอยูมากท่ีคอย
อํานวยความสะดวกแกผูใชรถยนต และมีแรงจูงใจจากสวนตางราคาระหวาง น้ํามันแตละประเภท 
ท้ังน้ีหากผูบริโภคหันไปใชแกสโซฮอลในกลุมท่ีมีสัดสวนของการผสมเอทานอลในปริมาณท่ีสูงมาก
ขึ้นอยาง E85 หรือ E20 มากข้ึน ซึ่งจะทําใหปริมาณความตองการใชเอทานอลเปนไปตาม
เปาหมายไดเร็วข้ึน 
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ฒ. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)   

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลท่ีมี
ความบริสุทธิ ์ 99.5% โดยปริมาตร เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ จาํหนายเอทานอลแปลง
สภาพใหกับบริษัทผูคํ้านํ้ามันตามมาตรา 7 ของพระราชบญัญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
เพื่อนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซนิในอัตราสวนผสมรอยละ 10 รอยละ 20 และรอยละ 85 ไดเปน
นํ้ามันแกสโซฮอล E10 นํ้ามันแกสโซฮอล E20 และนํ้ามันแกสโซฮอล E85 ตามลําดับ 

ปจจบุัน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) มโีรงงานผลิตเอทานอล มีกําลังการผลิต
ติดต้ังรวม 365,000 ลิตรตอวัน หรือ 120.75 ลานลิตรตอป โดยสายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ 
แบงเปน 2 สายการผลิต ดังน้ี 

สายการผลิตท่ี 1 : ใชกากนํ้าตาลเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล โดยมกีําลังการผลิต 165,000 
ลิตรตอวัน  

สายการผลิตท่ี 2 : ใชกากนํ้าตาลหรือมันสัมปะหลังเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล โดยมีกําลัง
การผลิต 200,000 ลิตรตอวัน 

2.2 โครงสรางรายได 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและการใหบริการ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงานท้ังส้ิน 3 สวนงาน คือ ธุรกิจปูนซีเมนต ธุรกิจคอนกรีต หินและ
ทราย และกลุมธุรกิจอื่นๆ 

สายผลิตภัณฑ 
2557 

(ปรับปรุงใหม) 
2558 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ขายสุทธิ       
  ปูนซีเมนต 24,637 70.28 24,260 70.46 27,696 73.02 
  คอนกรีดและหินทราย 8,898 25.38 8,658 25.15 8,727 23.01 
  อื่นๆ 1,519 4.33 1,514 4.39 1,506 3.97 
รวมขายสุทธิ 35,054 100.00 34,432 100.00 37,929 100.00 
การตัดรายการบัญชีระหวางกัน (3,192)  (3,312)  (3,737)  
ยอดขายรวมตามงบการเงิน* 31,862  31,120  34,192  

*แสดงตามงบการเงินรวมที่ปรับปรุงรายการระหวางกลมธุรกิจแลว 
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3 ขอมูลรายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูถอืหุนรายใหญ 10 อันดับแรก 

3.1 รายชื่อกรรมการ 

ณ วันท่ี 17 เมษายน 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังน้ี 

ช่ือ ตําแหนง 
นายพอล ไฮนซ ฮเูกนโทเบลอร ประธานกรรมการ 
นายชัชชน รัตนรักษ กรรมการ 
นายวันชัย โตสมบุญ กรรมการ 
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ 
นายพงศพินิต เดชะคุปต กรรมการ 
นายเดวิด อเลก็ซานเดอร นิวบิกกิ้ง กรรมการ 
นาย Teng Wei Ann Adrian กรรมการ 
ดร. (กิตติมศักด์ิ) ฮาราลด ลิงค กรรมการอิสระ 
ดร. สุนีย ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ 
นายประดาป พิบลูสงคราม กรรมการอิสระ 
นายชรินทร สัจจญาณ กรรมการอิสระ 
นายศิวะ มหาสันทนะ  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3.2 รายชื่อผูบรหิาร 

ณ วันท่ี 17 เมษายน 2560 คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย 

ช่ือ ตําแหนง 
นายศิวะ มหาสันทนะ  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
นายจันดานา ลิยานาเก รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและการควบคุม 
นายทัสพร จันทรี รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและ

ประสิทธิภาพองคกร 
นายสมศักด์ิ พิเชฐภิญโญ รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี 
นายมนตรี นิธิกุล รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย 
นายพอล โจเซฟ เฮยส รองประธานอาวุโส สายงานการจัดสงสินคา 

 



 

สิ่งที่สงมาดวย 8 

25 
 

3.3 ผูถือหุน 

ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2560 รายชื่อผูถือหุนใหญ10 รายแรกของบริษัทฯ ประกอบดวย 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 
1. บริษัท ซันไรส อีคิวต้ี จํากัด 80,065,840 34.81% 
2. JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED 57,499,900 24.99% 
3. บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จาํกัด 21,681,000 9.43% 
4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 4,690,600 2.04% 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3,792,305 1.65% 
6. CHASE NOMINEES LIMITED 2,899,449 1.26% 
7. กองทุนรวม วายภัุกษหน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 2,254,000 0.98% 
8. กองทุนรวม วายภัุกษหน่ึง โดย บลจ. กรุงไทยจํากดั (มหาชน) 2,254,000 0.98% 
9. นางศศิธร รัตนรักษ 2,110,628 0.92% 
10. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,848,542 0.80% 

ซึ่งสามารถแบงเปนสัดสวนการถือหุน ดังน้ี  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 
1. กลุมรัตนรักษ 109,685,968 47.69 

2. กลุมจารดีน 57,499,900 24.99 

3. ผูถือหุนอื่น 62,814,132 27.32 

รวม 230,000,000 100.00 
 

3. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

4. ประวัติการจายเงินปนผลในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

บริษัทฯ จะจายเงินปนผลอยางนอยในอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม แตในกรณีท่ีมี
สถานะทางการเงินไมดีคณะกรรมการบริษัทอาจเสนอจายเงินปนผลในอัตราท่ีตํ่ากวา ตามท่ีเห็นสมควร
กับสถานการณเชนน้ันได 

 2557 2558 2559 

เงินปนผล (บาทตอหุน) 15.00 15.00 15.00 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 67.77 75.34 88.14 
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5. ขอมูลทางการเงินเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป 

งบแสดงฐานะการเงิน 

        (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

สินทรัพยหมุนเวยีน       
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,757,340,430 2,328,904,094 3,529,777,611 1,672,950,278 1,112,490,039 1,274,637,507 
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 3,925,355,965 3,967,034,529 4,594,890,282 3,022,534,803 2,913,594,875 3,350,605,283 
  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 100,000,000 3,330,000,000 
  สินคาคงเหลือ 2,040,251,450 2,322,938,252 3,065,231,633 1,668,641,353 1,951,624,216 1,640,473,032 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 330,462,304 293,033,916 1,305,098,518 108,357,208 73,827,338 97,673,458 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 9,053,410,149 8,911,910,791 12,494,998,044 6,472,483,642 6,151,536,468 9,693,389,280 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
  เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน - - 400,000 - - - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 5,509,999,100 5,579,999,100 8,588,192,233 
เงินลงทุนในการรวมคา - 433,080,000 1,476,335,099 - 433,080,000 1,518,290,320 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,958,446,269 1,995,450,032 1,910,953,533 577,896,135 577,896,135 577,896,135 
เงินลงทุนทั่วไป 155,000,000 155,000,000 - 155,000,000 155,000,000 - 
อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน - - - - - 307,199,762 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 20,800,730,808 21,420,700,138 27,009,398,967 13,762,008,142 14,389,586,751 14,964,954,241 
สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 380,913,795 348,031,253 444,951,868 397,861,196 364,978,654 438,152,763 
คาความนิยม - - 5,782,986,937 - - - 
สินทรัพยไมมีตัวตน 2,250,446,566 3,297,065,691 11,628,118,312 2,090,304,904 3,142,596,329 2,122,578,144 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 611,928,265 685,601,355 740,771,434 499,536,239 532,035,089 489,217,067 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 306,035,399 260,785,876 254,802,019 214,919,556 163,306,464 142,336,530 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 26,463,501,102 28,595,714,345 49,248,718,169 23,207,525,272 25,338,478,522 29,148,817,195 

รวมสินทรัพย 35,516,911,251 37,507,625,136 61,743,716,213 29,680,008,914 31,490,014,990 38,842,206,475 
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        (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

หนี้สินหมุนเวียน       
  เงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวของกัน 140,000,000 230,000,000 10,599,250,000 - - - 
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน 
     การเงินอื่น 

151,443,109 650,606,500 5,860,768,619 
- - 3,200,000,000 

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 2,673,875,264 2,780,537,202 3,719,536,707 2,116,603,407 2,314,752,366 2,399,311,314 
  สวนของเงินกูยืมระยยาวจากสถาบันการเงินที่    
     เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

335,000,000 319,000,000 238,500,000 - - - 

  สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นที่ถึง   
     กําหนดชําระภายในหนึ่งป 

31,932,933 78,747,000 263,498,818 - - - 

  สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 3,998,935,127 - - 3,998,935,127 
  ภาษีเงินไดคางจาย 499,122,096 530,672,198 800,946,421 399,301,084 448,549,737 228,105,344 
  รายไดรอการตัดบัญชี 757,501,600 1,042,855,271 801,714,000 734,015,850 1,017,736,584 666,982,482 
  คาไฟฟาคางจาย 298,159,132 269,973,985 278,102,368 286,579,395 257,320,676 258,982,160 
  คาใชจายคางจายอื่นๆ 688,064,034 722,058,809 1,313,797,302 545,982,965 523,718,012 565,304,155 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 356,082,819 434,492,739 595,771,696 156,840,220 150,157,002 148,145,880 
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 5,931,180,987 7,058,943,704 28,470,821,058 4,239,322,921 4,712,234,377 11,465,766,462 
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.        (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

หนี้สินไมหมุนเวยีน       
  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวของกัน –  
     สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

1,008,300,000 689,300,000 270,000,000 - - - 

  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น – สุทธิจาก 
     สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

443,548,437 358,771,332 155,346,340 - - - 

  หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5,990,338,413 5,993,319,505 5,988,155,919 5,990,338,413 5,993,319,505 5,988,155,919 
  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,161,838,296 1,248,736,737 2,011,987,027 980,069,346 1,040,251,403 1,462,653,525 
  สํารองคาฟนฟูสภาพเหมืองและตนทนุในการรื้อถอน 79,101,001 66,671,285 69,514,715 67,535,697 54,879,700 57,728,584 
  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - 2,633,634,148 - - - 
รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 8,683,126,147 8,356,798,859 11,128,638,149 7,037,943,456 7,088,450,608 7,508,538,028 
                         รวมหนี้สิน 14,614,307,134 15,415,742,563 39,599,459,207 11,277,266,377 11,800,684,985 18,974,304,490 
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        (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ทุนเรือนหุน          
ทุนจดทะเบียน 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 
ทุนที่ออกและชําระแลว 2,300,000,000 2,300,000,000 2,300,000,000 2,300,000,000 2,300,000,000 2,300,000,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 10,106,266,730 10,106,266,730 10,106,266,730 10,106,266,730 10,106,266,730 10,106,266,730 
กําไรสะสม       
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
ยังไมไดจัดสรร 8,222,939,914 9,352,425,425 9,408,852,060 5,696,475,807 6,983,063,275 7,161,635,255 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (32,825,242) 33,190,418 28,151,237 - - - 

   สวนของเจาของของบริษทัฯ 20,896,381,402 22,091,882,573 22,143,270,027 18,402,742,537 19,689,330,005 19,867,901,985 
   สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 6,222,715 - 986,979 - - - 
   รวมสวนของเจาของ 20,902,604,117 22,091,882,573 22,144,257,006 18,402,742,537 19,689,330,005 19,867,901,985 
   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 35,516,911,251 37,507,625,136 61,743,716,213 29,680,008,914 31,490,014,990 38,842,206,475 
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งบกําไรขาดทุนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (หนวย: บาท) 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

รายได           
รายไดจากการขายและบริการสุทธิ 31,862,208,803 31,120,414,879 34,191,762,710 24,799,055,891 23,916,971,986 23,030,388,178 
เงินปนผลรับ 15,513,492 20,886,803 7,813,197 1,039,867,379 997,602,433 763,231,182 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน - - 435,119,853 - - 435,119,853 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 41,545,555 - 59,027,473 63,801,796 99,003,334 23,819,059 
รายไดอื่น 90,823,436 200,012,332 202,189,694 108,684,416 237,206,316 271,850,157 
รวมรายได 32,010,091,286 31,341,314,014 34,895,912,927 26,011,409,482 25,250,784,069 24,524,408,429 

คาใชจาย        
ตนทุนขายและบริการ 17,592,620,241 18,751,241,537 21,317,727,085 13,602,934,844 14,528,591,416 13,785,364,198 
คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย 6,692,855,179 5,294,874,682 6,077,833,425 5,141,464,006 3,684,285,382 3,993,374,334 
คาใชจายในการบริหาร 1,258,778,041 1,285,262,219 1,960,623,218 1,044,605,215 1,066,830,808 1,523,213,453 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 16,685,285 - - - - 
รวมคาใชจาย 25,544,253,461 25,348,063,723 29,356,183,728 19,789,004,065 19,279,707,606 19,301,951,985 
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        (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2557 2558 2559 2557 2558 2559 

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา
และบริษัทรวม คาใชจายทางการเงินและคาใชจาย
ภาษีเงินได 

6,465,837,825 5,993,250,291 5,539,729,199 
 

6,222,405,417 
 

5,971,076,463 
 

5,222,456,444 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและ 
   บริษัทรวม 

227,990,563 140,613,906 83,172,296 
- - - 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษี 
   เงินได 

6,693,828,388 6,133,864,197 5,622,901,495 6,222,405,417 5,971,076,463 5,222,456,444 

คาใชจายทางการเงิน (373,254,224) (453,209,306) (729,667,566) (291,166,755) (277,514,810) (448,083,702) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 6,320,574,164 5,680,654,891 4,893,233,929 5,931,238,662 5,693,561,653 4,774,372,742 

คาใชจายภาษีเงินได (1,229,924,730) (1,101,448,270) (979,323,806) (1,035,225,054) (957,253,075) (819,819,623) 
กําไรสําหรับป 5,090,649,434 4,579,206,621 3,913,910,123 4,896,013,608 4,736,308,578 3,954,553,119 

       

การแบงปนกําไร (ขาดทนุ)          
สวนที่เปนเจาของของบริษัท 5,090,649,434 4,579,206,621 3,914,118,706 4,896,013,608 4,736,308,578 3,954,553,119 
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมบริษัท
ยอย 

- - (208,583) - - - 

       
 กําไร (ขาดทนุ) ตอหุน 5,090,649,434 4,579,206,621 3,913,910,123 4,896,013,608 4,736,308,578 3,954,553,119 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 22.13 19.91 17.02 21.29 20.59 17.19 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

        (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
กําไร (ขาดทุน) สาํหรับป 5,090,649,434 4,579,206,621 3,913,910,123 4,896,013,608 4,736,308,578 3,954,553,119 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ 
  ขาดทุนในภายหลัง 

      

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา 
   งบการเงิน ที่เปนเงินตราตางประเทศ 

5,287,220 (14,589,910) 20,369,131 - - - 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม -   
   ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบ  
   การเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 

20,541,797 80,605,570 (25,408,312) - - - 

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง 

25,829,017 66,015,660 (5,039,181) - - - 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ 
   ขาดทุนในภายหลัง 

      

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 
   ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได 

(8,205,730) - (407,705,871) (7,034,382) - (325,994,939) 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
   ในภายหลัง 

(8,205,730) - (407,705,871) (7,034,382) - (325,994,939) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรบัป 5,108,272,721 4,645,222,281 3,501,165,071 4,888,979,226  4,736,308,578 3,628,558,180 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       
สวนที่เปนเจาของของบริษัท 5,108,272,721 4,645,222,281 3,501,373,654 4,888,979,226 4,736,308,578 3,628,558,180 
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมบริษัท
ยอย 

- - (208,583) - - - 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรบัป 5,108,272,721 4,645,222,281 3,501,165,071 4,888,979,226 4,736,308,578 3,628,558,180 
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งบกระแสเงินสด 

        (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน  6,008,923,742 6,362,487,790 5,173,798,504 4,828,867,614 5,260,450,270 3,442,004,527 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (3,408,935,433) (3,567,180,600) (18,385,420,185) (1,391,908,502) (2,376,372,040) (7,026,959,708) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (3,030,842,982) (3,233,520,757) 14,397,956,102 (3,497,919,240) (3,449,721,110) 3,740,089,263 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น 16,751,965 4,594,590 7,525,710 - - - 

กระแสเงินสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (414,102,708) (433,618,977) 1,193,860,131 (60,960,128) (565,642,880) 155,134,082 
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