ร่ างหนังสือชี้ชวน

บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
(THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขาย
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
จานวนไม่เกิน 25,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
มูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 25,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ชื่อ “หุน้ กูบ้ ริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
โดยเสนอขายหุน้ กูใ้ นกรณี ทวั่ ไป
แก่ผลู้ งทุนประชาชนทัว่ ไปซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กูบ้ ริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (SCC16NA) เพื่อการไถ่ถอนหุน้ กู้
ผูล้ งทุนประชาชนทัว่ ไปซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กูท้ ี่จดั ออกโดยบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ทุกรุ่ น และผูล้ งทุนทัว่ ไป
อันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้ A(tha) จากบริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
ผูอ้ อกหุ้นกูจ้ ะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือของหุ ้นกูจ้ ากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ระยะเวลาเสนอขาย
ตั้งแต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 3 –7 ตุลาคม 2559 และวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 28 และ 31 ตุลาคม 2559
(โปรดศึกษารายละเอียดวันจองซื้อและสิ ทธิการจองซื้อ ในส่ วนการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร)
ผูป้ ระสานงานการจัดออกและการจัดจาหน่ายหุน้ กู้
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุน้ กู้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่ างหนังสื อชี้ชวนคือ วันที่ 7 กันยายน 2559
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับคือ วันที่ 16 กันยายน 2559
คาเตือน การลงทุนมีความเสี่ ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกตราสารหนี้ และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุน และความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องเป็ นอย่างดี การมี ผลใช้บงั คับของร่ างหนังสื อชี้ ช วน มิ ได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้ ที่เสนอขาย หรื อมิได้
ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารหนี้ ที่เสนอขาย หรื อรั บรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในร่ างหนังสื อชี้ ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรั บรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่ างหนังสื อชี้ชวนเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้
หากร่ างหนังสื อชี้ ชวนมีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ื อตราสารหนี้ ที่ได้ซ้ื อตราสารหนี้ ไม่เกิ นหนึ่ งปี นับแต่
วันที่ร่างหนังสื อชี้ ชวนมีผลใช้บงั คับ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของตราสารหนี้ ได้ตามมาตรา 82 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ ร่ างหนังสื อชี้ ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกิ นสอง
ปี นับจากวันที่ร่างหนังสื อชี้ ชวนมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายตราสารหนี้ แ ละร่ างหนังสื อชี้ ชวนได้ที่ ศู นย์ส ารนิ เทศส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดี รังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ในวันทาการของสานักงาน
ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th

ร่ างหนังสื อชี้ชวนนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผลู้ งทุนซึ่งสนใจจะลงทุนในหุ ้นกู้ ได้ใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการพิจารณาลงทุนในหุ ้นกูท้ ี่ออก
โดย บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เท่านั้น ซึ่งหุน้ กูด้ งั กล่าวเป็ นหุน้ กูท้ ี่เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนประชาชนทัว่ ไปซึ่งเป็ นผู้
ถือหุน้ กูบ้ ริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2559 (SCC16NA) เพื่อการไถ่ถอนหุน้ กู้ ผูล้ งทุน
ประชาชนทัว่ ไปซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่จดั ออกโดยบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ทุกรุ่ น และผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
หรื อหุ ้นกูต้ ามที่ระบุในร่ างหนังสื อชี้ชวนนี้ เป็ นข้อมูลที่ได้รับจากบริ ษทั ผูล้ งทุนจะต้องตัดสิ นใจในการลงทุนหุน้ กูด้ ว้ ยตนเอง
ข้อมูลทั้งหมดที่จดั ทาขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบนั และผลการดาเนินในอดีตของบริ ษทั ข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต เป็ นข้อมูลที่ได้รับจาก
บริ ษทั แม้วา่ ข้อมูลที่ระบุในร่ างหนังสื อชี้ชวนนี้เป็ นข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กูไ้ ม่รับรองหรื อ
ยืนยันความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรื อแก้ไข โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กูไ้ ม่มีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบในความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ระบุในร่ างหนังสื อชี้ชวนนี้แต่อย่างใด
การลงทุนในหุน้ กูเ้ ป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยง นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ ยงในการเข้าลงทุน ผูล้ งทุน
ควรทาการศึกษาและทาความเข้าใจในความเสี่ ยงของการลงทุนในหุน้ กูด้ งั กล่าวเป็ นอย่างดี
ข้อมูลที่ระบุในร่ างหนังสื อชี้ชวนนี้ไม่ถือว่าเป็ นการให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรื อภาษี ผูล้ งทุนควรปรึ กษาที่ปรึ กษากฎหมาย ธุรกิจ
และภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในหุน้ กูน้ ้ ีดว้ ยตนเอง

ร่ างหนังสื อชี้ชวนเพื่อการเสนอขาย
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
โดยเสนอขายหุน้ กูใ้ นกรณี ทวั่ ไป
แก่ผลู้ งทุนประชาชนทัว่ ไปซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กูบ้ ริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (SCC16NA) เพื่อการไถ่ถอนหุน้ กู้
ผูล้ งทุนประชาชนทัว่ ไปซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กูท้ ี่จดั ออกโดยบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ทุกรุ่ น และผูล้ งทุนทัว่ ไป
จานวนไม่เกิน 25,000,000 หน่วย มูลค่าตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
มูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 25,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้ A(tha) จากบริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
ผูอ้ อกหุ้นกูจ้ ะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือของหุ ้นกูจ้ ากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ระยะเวลาเสนอขาย
ตั้งแต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 และวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 28 และ 31 ตุลาคม 2559
(โปรดศึกษารายละเอียดวันจองซื้อและสิ ทธิการจองซื้อ ในส่ วนการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร)
ผูป้ ระสานงานการจัดออกและการจัดจาหน่ายหุน้ กู้
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุน้ กู้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่ างหนังสื อชี้ชวนคือ วันที่ 7 กันยายน 2559
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับคือ วันที่ 16 กันยายน 2559

ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกตราสารหนี้ และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้ง
ความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของร่ างหนังสื อชี้ชวน มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตรา
สารหนี้ ที่เสนอขาย หรื อมิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารหนี้ ที่เสนอขาย หรื อรั บรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในร่ าง
หนังสื อชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่ างหนังสื อชี้ชวนเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้
หากร่ างหนังสื อชี้ชวนมีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือตราสารหนี้ ที่ได้ซ้ื อตราสารหนี้ ไม่เกินหนึ่ ง
ปี นับแต่วนั ที่ร่างหนังสื อชี้ ชวนมีผลใช้บงั คับ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของตราสารหนี้ ได้ตามมาตรา 82 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ ร่ างหนังสื อชี้ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่ร่างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ

บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)

การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้ บังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูล
หนังสือรับรองระบุหน้ าทีใ่ นการส่ งงบการเงินและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้
หน้าที่ในการส่ งงบการเงินและรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 ของผูอ้ อกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกาหนด
สิ ทธิของหุน้ กูท้ ี่เสนอขายครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1.

ข้อมูลผูอ้ อกตราสารหนี้: ผูอ้ อกตราสารหนี้มีลกั ษณะดังนี้
 1.1 บริ ษทั มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 บริ ษทั ไม่มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56

2.

ประเภทหุน้ กู:้ หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ทั้งนี้ ข้อกาหนดสิ ทธิสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้เป็ นลักษณะดังนี้
 2.1 ข้อกาหนดสิ ทธิเป็ นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
 2.2 ข้อ ก าหนดสิ ท ธิ และเงื่ อนไขตามข้อ ก าหนดสิ ทธิ ฉ บับ ที่ ยื่น ไม่ แตกต่ า งจากข้อก าหนดสิ ท ธิ ที่ เคยยื่น ต่ อ
สานักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ขอ้ กาหนดสิ ทธิ ที่เคยยื่นนั้นได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็ น
ความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสู ตรหรื อวิธีการที่ใช้ในการ
กาหนดอัตราผลตอบแทน (ข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่ อนไขตามข้อกาหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกูท้ ี่ เสนอขายครั้งนี้ ไม่
แตกต่างจากข้อกาหนดสิ ทธิของ “หุน้ กูบ้ ริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกาหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563” ซึ่งร่ างหนังสื อชี้ชวนของหุน้ กูด้ งั กล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)
 2.3 กรณี อื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2
ผู้ทไี่ ด้ รับมอบอำนำจให้ ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรทุกหน้ ำในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลทีย่ นื่ ครั้งนี้
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