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ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

วันทีจ่ องซื้อ

ใบจองซื้อเลขที่ ...................................................................
แบบ ข.

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น โดยอาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจานวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท สาหรับผู้ถือหุ้นของ SCC
โดยจัดสรรหุน้ จานวนไม่เกิน 169,132,500 หุน้ แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“SCC”) ที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร
ในอัตราส่วน 7.0950 หุ้นสามัญ SCC ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ โดยจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อทีร่ าคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น กรอกใบจองซื้อ 1 ใบต่อ 1 เลข
และมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั คืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีท่รี าคาเสนอขายสุดท้ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้
วันที่  28 กันยายน 2563  29 กันยายน 2563  30 กันยายน 2563  1 ตุลาคม 2563  2 ตุลาคม 2563
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการ บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซึ่งเป็ นตัวแทนรับจองซื้อ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน …………….…….……………………………….………… หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ …………….…….………………………………......................................……………
ทีอ่ ยู่ให้เป็ นไปตามทีอ่ ยู่ทปี่ รากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date))
โทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ ......................................... สัญชาติ .................................. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี …............................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
ข้าพเจ้าผูถ้ อื หุน้ ของ SCC ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป่ รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date)) มีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและขอให้
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังนี้

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดั เจน)
จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)
จานวนเงินที่ชาระ (บาท)
จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)
 จองซื้อตามสิทธิทงั ้ จานวน
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ
 จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)
รวม
ผูจ้ องซื้อต้องยื่นใบจองซื้อนี้พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ (สาเนา Bill Payment ตามแบบทีก่ าหนด) ณ ทีท่ าการของบัวหลวง ตามทีแ่ จ้งและกาหนดไว้ เท่านัน้ โดยสามารถชาระค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment

ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดย
1) ผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)  เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เลขที่เช็ค
...............................................................ลงวันที่ (28 หรือ 29 หรือ 30) ………….. กันยายน 2563 ธนาคาร...................................สาขา.......................................... สั ่งจ่ายในนาม “บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น“ ลง
วันทีไ่ ม่เกินและต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคาร ของวันที่ 30 กันยายน 2563 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ 10 หลัก และ Ref.2 เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขทีห่ นังสือเดินทางตามข้อมูลจริงหน้าสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ หรือสแกน QR Code ทีป่ รากฎ
บนหน้าจอการทารายการการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชาระเงินได้ทนั ที
 การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking  การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร.......................................................................................
ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิ ทธิ การจองซื้อโดยการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลอ้างอิ งการชาระค่าจองซื้อที่เคาเตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill Payment ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะ
ได้รบั การยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สาหรับผู้จองซื้อที่มีบญ
ั ชีซื้อขายกับบัวหลวง สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ ูแลบัญชีของท่าน (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้ องซื้อ สามารถชาระเงินด้วยวิธี ดังนี้
 ชาระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)  ชาระโดยหักเงินจากบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์เลขที่ .................................................................... และยื่นเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนตามทีก่ าหนด
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังกล่าวดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้ )
กรณี ที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั ..........................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ...............................นาหุน้ สามัญเข้าฝากไว้กบั
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ช่อื …………………………………………………………………………………… เลขที.่ ........................................................ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้
(ชื่อบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซื้อ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกใบหุน้ สามัญในชื่อของผูจ้ องซื้อแทนภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ และจัดส่งใบหุน้ ให้ทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยู่ทปี่ รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date))
กรณี ที่ไม่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ สามัญเข้าฝากไว้กบั TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า
(การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กาหนด) กรณี เลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิ กเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับ
บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติบุคคล)” เพื่อนาส่งให้แก่ TSD ทัง้ นี้ ในกรณี ไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ไม่นาฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดาเนิ นการออกเป็ นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณี ย์ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date))
 ให้ออกใบหุน้ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้า ตามชื่อที่อยู่ทปี่ รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ อื หุน้ สามัญของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date)) โดย
ข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้
ทันวันทาการแรกของการซื้อขายหุน้ )

บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการนาหุ้นที่ จองซื้อสาหรับผู้จองซื้อที่ถือเป็ นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholder) ตามนิ ยามที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่ มเติ ม) ฝากไว้ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที่ 600 เพื่อดาเนิ นการห้ามขายหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีทจี่ านวนเงินทีจ่ ะชาระเงินค่าจองซื้อ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป หากผูร้ บั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง* ไม่ใช่ผจู้ องซื้อ โปรดระบุผู้ รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง ...........................................................................................................
* ผู้ได้รบั ผลประโยชน์ทแี ่ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้าของทีแ่ ท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที ่ ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ทมี ่ ีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาหน ดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่ครบตามจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนทีจ่ องซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ากว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนโดยไม่มดี อกเบี้ย หรือการชดเชย
ใด ๆ โดยจ่ายเป็ นเช็คธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้อหุน้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date)) (การรับคืนด้วยเช็คขีดคร่อมอาจมีค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งผูจ้ องซื้อต้องรับผิดชอบเมื่อนาเช็คไปเรียกเก็บเงิน)
กรณีผจู้ องซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ่ ห้ไว้กบั บัวหลวง จะคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ โดยวิธกี ารโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลไว้
การประเมินความเสีย่ งทีย่ อมรับได้เพื่อการจองซื้อหุน้ (Suitability Test)
กรณี ผ้จู องซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี จากผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรือจากบริษทั หลักทรัพย์อ่นื และรับทราบระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผจู้ องซื้อ ยังไม่เคยผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test หรือผูจ้ องซื้อได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability
Test กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื มาแล้วเกินกว่า 2 ปี ก่อนวันทีท่ าการลงทุน ผูจ้ องซื้อจะต้องจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะจองซื้อในครัง้ นี้)
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย่ งของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีข่ า้ พเจ้าจะจองซื้อนี้จากผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว
3. ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ ตอนการดาเนินการทาความรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ชวนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ ว
ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที่ 1 ข้างต้นหรือผลประเมินลงทุนในหุน้ สามัญ เพิ่มทุนครัง้ นี้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทจี่ ะจองซื้อหุน้ สามัญ เพิ่มทุนในครัง้ นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อ
ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงทีข่ ้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนี้ต่อไปในอนาคต ตัวแทนรับจองซื้อ และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์ไม่มหี น้าทีต่ ้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
กรณีผจู้ องซื้อทีเ่ ป็ นนักลงทุนสถาบันได้รบั การยกเว้นการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556

ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ สามารถปฏิ เสธการจองซื้อ ในกรณี ที่ผ้ลู งทุน
ทัวไปยั
่
งไม่มีประวัติการทา และไม่ยินยอมทา Suitability Test หรือ ผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ตา่ กว่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

ลงชื่อ X ............................................................................................................. ผูจ้ องซื้อ
(...........................................................................................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จดั สรรหุ้น สามัญเพิม่ ทุนให้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และตามทีก่ ฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกาหนด ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็ นบุคคลทีถ่ ูกห้ามตามทีร่ ะบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้ าจะไม่มสี ทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนครัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นไปตามข้อยกเว้นทีร่ ะบุในตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและตามทีก่ ฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ การจองซื้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุนครัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อหุน้ ตกลงและรับทราบว่า
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ มีสิทธิปฏิเสธไม่รบั การจองซื้อหากผูจ้ องซื้อหุ้นกระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวนที่ขา้ พเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นหรือในจานวนตามที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ ปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชี้ชวน รวมทัง้ ในหนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิม่ เติมต่อไปในภายหน้าด้วย
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ และ/หรือ นิตบิ ุคคลอื่นใด) ทีข่ า้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวั ตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั ผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้ แก่ผจู้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายทัง้ นี้ เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีเ่ กี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้างสูงที่ เกี่ยวข้อง
กรณี เป็ นผู้จองซื้อที่ไม่มีที่อยู่จดั ส่งเอกสารในประเทศไทย
ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) หากข้าพเจ้าอาศัยหรือมีถนิ่ ทีอ่ ยู่หรือส่งใบจองซื้อฉบับนี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ (1.1) ข้าพเจ้าเป็ นผูล้ งทุนสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified institutional buyer: QIB) ตามทีน่ ิยามใน Rule 144A ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933
รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ("กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") (1.2.) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหลักทรัพย์ทกี่ ล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยงั ไม่ได้นาและจะไม่ถูกนาไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา และจะไม่มกี ารเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา (1.3)
ข้าพเจ้าอาจได้รบั จัดสรรหลักทรัพย์ทกี่ ล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ ในสถานะหลักทรัพย์ทมี่ ขี อ้ จากัด (Restrict Securities) ตาม Rule 144A ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และ (1.4) ข้าพเจ้าจะไม่ดาเนินการใดๆ กับใบจองซื้อฉบับนี้ หากข้าพเจ้ามิใช่ QIB หรือ (2) หากข้าพเจ้ามิได้อาศัยหรือมี
ถิน่ ทีอ่ ยู่และมิได้ส่งใบจองซื้อฉบับนี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (2.1) ข้าพเจ้าอาศัยหรือมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศ (2.1) ทีข่ า้ พเจ้าสามารถได้รบั ใบจองซื้อฉบับนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายและสามารถตอบรับการเสนอขายหรือการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน หลักทรัพย์ทกี่ ล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ได้ เนื่องจากข้าพเจ้าเป็ น
ผูล้ งทุนสถาบันอื่นซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Investor) หรือนักลงทุนมืออาชีพ (Professional Investor) (หรือนักลงทุนประเภทอื่นทีไ่ ด้รบั ยกเว้นในลักษณะเดียวกัน) ในประเทศดังกล่าว (2.2) บริษทั ฯ มีสทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งใบจองซื้อฉบับนี้และจัดสรรหลักทรัพย์ทกี่ ล่าวถึงในเอกสาร
ฉบับนี้ให้แก่ขา้ พเจ้า โดยบริษทั ฯ มิได้มหี น้าทีท่ ตี่ ้องดาเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการยื่นแบบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหรือแจ้ง ตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว ("ประเทศที่ไม่ถกู จากัด
สิ ทธิ "))
ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) ข้าพเจ้ามิได้จองซื้อหุน้ ด้วยวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย จาหน่าย ส่งมอบหลักทรัพย์ใดๆ ทีก่ ล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใด (2) ข้าพเจ้ามิได้เป็ นบุคคลธรรมดา (3) ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับหรือปฏิเสธการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุ น
โดยปราศจากดุลยพินิจของตนเองเพื่อประโยชน์ของบุคคลซึ่งอาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศทีก่ ารกระทาดังกล่าวนัน้ ขัดต่อกฎหมายของประเทศนัน้ ณ ขณะทีจ่ ดั ทาใบจองซื้อฉบับนี้ และ (4) ข้าพเจ้ามีอานาจอย่างเต็มที่ในการให้คารับรอง คารับประกัน และความตกลงทีก่ ล่าวถึงใน
เอกสารฉบับนี้
โดยไม่มผี ลกระทบต่อข้อความข้างต้น บริษทั ฯ และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่จาเป็ น) ทีจ่ ะถือว่าใบจองซื้อเป็ นโมฆะหาก (1) ความปรากฏแก่บริษทั ฯ และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ/หรือตัวแทนรับ
จองซื้อว่าใบจองซื้อดังกล่าวถูกจัดทาหรือส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทีไ่ ม่ใช่ประเทศทีไ่ ม่ถูกจากัดสิทธิ หรือบริษทั ฯ และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ เชื่อว่าอาจเป็ นการฝ่ าฝืนกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว หรือ (2) ถูกจัดทาโดยมี
วัตถุประสงค์ทจี่ ะยกเว้นคารับรองและและความตกลงรับประกันใด ๆ ข้างต้น

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงและก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุป
สาระสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) อย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหุ้น

ลงชื่อ X......................................................................................................... ผูจ้ องซื้อ
(.........................................................................................)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)

วันทีจ่ องซื้อ วันที่ 28 กันยายน 2563
29 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563
ใบจองซื้อเลขที่ ...................................................
บริษทั ฯ หรือบัวหลวง ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ........................................................................................... เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน ........................................ หุน้ รวมเป็ นเงิน ..................................................... บาท โดยชาระผ่าน
ระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดย
1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)  การโอนเงิน  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล เลขทีเ่ ช็ค ….………...........................……. ลงวันที่ (28 หรือ 29 หรือ 30) ………….. กันยายน 2563 ธนาคาร……....................................……….
สาขา ……..................................………….
2) Electronic Bill Payment  การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking  การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร.........................................................................................
สาหรับผู้จองซื้อที่มีบญ
ั ชีซื้อขายกับบัวหลวง  การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)  ชาระโดยหักเงินจากบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์เลขที่ .........................................................................................................................................
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ให้ดาเนินการ
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก ..................................................................................... บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที่ ....................................................................................
 ออกหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน้ )
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ/ Authorized Officer ...................................................................
หมายเหตุ: ห้ามไม่ให้ผจู้ องซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีธ่ นาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

002

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรติ นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คิ งส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
236
242
257
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตคี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB BROKER

CUSTODIAN
ธนาคารซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY
SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

243
245

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์เนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรติ นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

329
330
334
336
337
339
340

