
 

         สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................................... 
ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 1,127,550,000 หุ้น โดยอาจจะมกีารจดัสรรหุ้นส่วนเกินจ านวนไม่เกนิ 169,130,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท 
โดยจดัสรรหุน้จ านวนไม่เกิน 169,132,500 หุน้ แก่ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“SCC”) ที่มสีทิธไิดร้บัการจดัสรร  

ในอตัราส่วน 7.0950 หุ้นสามญั SCC ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ โดยจะตอ้งช าระเงนิค่าจองซื้อทีร่าคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องตน้  
และมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัคนืเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องตน้ 

วนัทีจ่องซื้อ     วนัที ่ 28 กนัยายน 2563    29 กนัยายน 2563   30 กนัยายน 2563   1 ตุลาคม 2563   2 ตุลาคม 2563                                         
ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการ บรษิทัเอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บวัหลวง”) ซึ่งเป็นตวัแทนรบัจองซื้อ 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิตบุิคคล …............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 บตัรประจ าตวัประชาชน …………….…….……………………………….………… หรอื    ใบต่างดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที ่…………….…….………………………………......................................…………… 
ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ SCC  ณ วนัที ่11 กนัยายน 2563 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date))  
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ ......................................... สญัชาต ิ.................................. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี…............................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  
ขา้พเจา้ผูถ้อืหุน้ของ SCC ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ SCC ณ วนัที ่11 กนัยายน 2563 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้(Record Date)) มคีวามประสงคข์อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและขอให้
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดัเจน) จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 
 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน    
 จองซื้อน้อยกว่าสทิธ ิ    
 จองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะส่วนเกนิสทิธ)ิ     

รวม    
ผูจ้องซื้อต้องยื่นใบจองซื้อนี้พรอ้มเอกสารประกอบการจองซื้อและหลกัฐานช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้ (ส าเนา Bill Payment ตามแบบทีก่ าหนด) ณ ทีท่ าการของบวัหลวง ตามทีแ่จง้และก าหนดไว ้เท่านัน้ โดยสามารถช าระค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย 
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   เงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เลขที่เช็ค
...............................................................ลงวนัที ่ (28 หรอื 29 หรอื 30) ………….. กนัยายน 2563 ธนาคาร...................................สาขา.......................................... สัง่จ่ายในนาม “บริษทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุ้น“ ลง
วนัทีไ่ม่เกนิและต้องยื่นผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร ก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคาร ของวนัที ่30 กนัยายน 2563 และต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป  
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอยีด Ref.1 เป็นเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั และ Ref.2 เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรอืเลขทีห่นังสอืเดนิทางตามขอ้มูลจรงิหน้าสมุดทะเบียนผูถ้อืหุน้ หรอืสแกน QR Code ทีป่รากฎ
บนหน้าจอการท ารายการการจองซื้อผ่านเวบ็ไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงนิไดท้นัท ี
 การโอนเงนิผ่าน Bualuang Internet Banking    การโอนเงนิผ่าน Bualuang Mobile Banking    การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร....................................................................................... 
ผู้จองซ้ือสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซ้ือโดยการสแกน QR Code หรือผ่านเวบ็ไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อน าไปเป็นข้อมูลอ้างอิงการช าระค่าจองซ้ือท่ีเคาเตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill Payment ทัง้น้ี ผู้จองซ้ือหุ้นจะ
ได้รบัการยกเว้น ค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบัผู้จองซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายกบับวัหลวง สามารถตดิต่อแจง้ความประสงคผ์่านเจา้หน้าทีผู่ดู้แลบญัชขีองท่าน (“IC”) หรอืแจง้ผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้องซื้อ สามารถช าระเงนิดว้ยวธิ ีดงันี้ 
 ช าระโดยโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS)    ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ....................................................................    และยื่นเอกสารการจองซื้อใหค้รบถ้วนตามทีก่ าหนด 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าวดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่งเท่านัน้) 
กรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญั ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั..........................................สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่...............................น าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพื่อเขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยช์ื่อ…………………………………………………………………………………… เลขที.่........................................................ ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ 
(ชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยต้์องตรงกบัชื่อผูจ้องซื้อ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัในชื่อของผูจ้องซื้อแทนภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ และจดัส่งใบหุน้ใหท้างไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีป่รากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หุน้ของ SCC ณ วนัที ่11 กนัยายน 2563 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date)) 

กรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญั ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ 

(การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซื้อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที ่TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐั (ส าหรบั
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ทัง้น้ี ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบญัชี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 (วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record 
Date)) 

 ให้ออกใบหุน้ ตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจา้และจดัส่งใบหุน้ให้ขา้พเจา้ ตามชื่อที่อยู่ทีป่รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัของ SCC ณ วนัที่ 11 กนัยายน 2563 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date)) โดย
ขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรได้
ทนัวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้) 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการน าหุ้นท่ีจองซ้ือส าหรบัผู้จองซ้ือท่ีถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholder) ตามนิยามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการรบัหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) ฝากไว้ในบญัชีของบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือด าเนินการห้ามขายหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีจ่ะช าระเงนิค่าจองซื้อ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ* ไม่ใช่ผูจ้องซื้อ โปรดระบุผู้รบัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ ...........................................................................................................            
* ผู้ได้รบัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของทีแ่ทจ้ริงหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที ่ลูกค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรอืผู้ทีม่ีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการตรวจสอบเพือ่ทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนทีจ่องซื้อ หรอืราคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนโดยไม่มดีอกเบี้ย หรอืการชดเชย
ใด ๆ โดยจ่ายเป็นเชค็ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วนัท าการนับจากวนัปิดการจองซื้อหุน้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ของ SCC ณ วนัที ่11 กนัยายน 2563 (วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
(Record Date)) (การรบัคนืดว้ยเชค็ขดีคร่อมอาจมคี่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งผูจ้องซื้อต้องรบัผดิชอบเมื่อน าเชค็ไปเรยีกเกบ็เงนิ) 
กรณีผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์และมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บับวัหลวง จะคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้โดยวธิกีารโอนเงนิ ATS เพื่อเขา้บญัชธีนาคารทีไ่ดใ้หข้อ้มูลไว ้

การประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัไดเ้พื่อการจองซื้อหุน้ (Suitability Test) 
กรณีผู้จองซ้ือท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแล้วไม่เกนิกว่า 2 ปี จากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืจากบรษิทัหลกัทรพัย์อื่น และรบัทราบระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องขา้พเจา้แล้ว (กรณีผูจ้องซื้อยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test หรอืผูจ้องซื้อไดผ้่านการท าแบบประเมนิ Suitability 
Test กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืบรษิทัหลกัทรพัย์อื่นมาแล้วเกนิกว่า 2 ปีก่อนวนัทีท่ าการลงทุน ผูจ้องซื้อจะต้องจดัท าแบบประเมนิ Suitability Test ของหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซื้อในครัง้นี้) 
2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสีย่งของหุน้สามญัเพิม่ทุนทีข่า้พเจา้จะจองซื้อนี้จากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แล้ว 
3. ขา้พเจา้ไดผ้่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ KYC/CDD และผ่านการศกึษาขอ้มูลในเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรพัย์หรอืหนังสอืชี้ชวนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว 
ทัง้นี้ หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ตามขอ้ที ่1 ขา้งต้นหรอืผลประเมนิลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนครัง้นี้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี้ ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงค์ทีจ่ะจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี้ และไดล้งลายมอืชื่อเพื่อยืนยนัในฐานะผู้จองซื้อ
ดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่าการลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงทีข่้าพเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใด ๆ จากการลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนนี้ต่อไปในอนาคต ตวัแทนรบัจองซื้อ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ไม่มหีน้าทีต่้องรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
กรณีผูจ้องซื้อทีเ่ป็นนักลงทุนสถาบนัไดร้บัการยกเวน้การจดัท าแบบประเมนิ Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทธ. 35/2556 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและ/หรือตวัแทนรบัจองซ้ือ สามารถปฏิเสธการจองซ้ือ ในกรณีท่ีผู้ลงทุน
ทัว่ไปยงัไม่มีประวติัการท า และไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือ ผู้ลงทุนรบัความเส่ียงตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนน้ีและไม่ลงนามยอมรบัความเส่ียงของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้ี 

ลงชื่อ X ............................................................................................................. ผูจ้องซื้อ 
(...........................................................................................................................) 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้มใิช่บุคคลที่ถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวน และตามทีก่ฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องก าหนด ทัง้นี้ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่า หากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบุคคลทีถู่กหา้มตามทีร่ะบุไวใ้นขา้งต้น ขา้พเจ้าจะไม่มสีทิธิในการจองซื้อหุน้สามัญ

เพิม่ทุนครัง้นี้ เวน้แต่เป็นไปตามข้อยกเวน้ทีร่ะบุในตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนและตามทีก่ฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ การจองซื้อและการช าระเงนิโดยผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนครัง้นี้ ผูจ้องซื้อหุน้ตกลงและรบัทราบว่า
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายและ/หรือตวัแทนรบัจองซื้อมสีิทธิปฏิเสธไม่รบัการจองซื้อหากผูจ้องซื้อหุ้นกระท าผดิเงื่อนไขดงักล่าว และขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนที่ขา้พเจ้าไดร้ะบุไวข้้างต้นหรือในจ านวนตามที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหน่ายจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนนี้ และยนิยอมรบัคนืเงนิ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและ/หรือตวัแทนรบัจองซื้อปฏิเสธการจองซื้อ ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัตนเองตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในหนังสอืชี้ชวน รวมทัง้ในหนังสือ
บรคิณห์สนธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีม่อียู่แล้วในขณะนี้ และ/หรอื ซึ่งจะแก้ไขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย 

ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัย์ และ/หรอื นิตบุิคคลอื่นใด) ทีข่า้พเจา้มกีารท าธุรกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรอื การระบุตวัตนของขา้พเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกบัผูร้บัผลประโยชน์ที่แทจ้ริงของขา้พเจา้ให้แก่ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายทัง้นี้ เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีเ่กี่ยวข้อง และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายล้างสูงที่เกี่ยวขอ้ง 
กรณีเป็นผู้จองซ้ือท่ีไม่มีท่ีอยู่จดัส่งเอกสารในประเทศไทย 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและรบัประกนัว่า (1) หากขา้พเจา้อาศยัหรอืมถีิน่ทีอ่ยู่หรอืส่งใบจองซื้อฉบับนี้มาจากประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ (1.1) ขา้พเจา้เป็นผูล้งทุนสถาบันซึ่งมคีุณสมบตั ิ (Qualified institutional buyer: QIB) ตามทีน่ิยามใน Rule 144A ภายใต้กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์ของสหรฐัอเมรกิา ค.ศ. 1933 
รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เติม ("กฎหมายหลกัทรพัย์ของสหรฐัอเมรกิา") (1.2.) ขา้พเจา้เขา้ใจว่าหลกัทรพัย์ทีก่ล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยงัไม่ไดน้ าและจะไม่ถูกน าไปจดทะเบยีนภายใต้กฎหมายหลกัทรพัย์ของสหรฐัอเมริกา และจะไม่มกีารเสนอขายหรือการขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา (1.3) 
ขา้พเจา้อาจไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัย์ทีก่ล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ ในสถานะหลกัทรพัย์ทีม่ขีอ้จ ากดั (Restrict Securities) ตาม Rule 144A ภายใต้กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์ของสหรฐัอเมรกิา และ (1.4) ขา้พเจา้จะไม่ด าเนินการใดๆ กบัใบจองซื้อฉบบันี้ หากขา้พเจา้มใิช่ QIB หรอื (2) หากขา้พเจา้มไิดอ้าศยัหรือมี
ถิน่ทีอ่ยู่และมไิดส่้งใบจองซื้อฉบับนี้มาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา (2.1) ขา้พเจา้อาศยัหรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศ (2.1) ทีข่า้พเจา้สามารถไดร้บัใบจองซื้อฉบับนี้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและสามารถตอบรบัการเสนอขายหรอืการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน หลกัทรพัย์ทีก่ล่าวถงึในเอกสารฉบบันี้ได ้เน่ืองจากขา้พเจา้เป็น
ผูล้งทุนสถาบนัอื่นซึ่งมคีุณสมบัต ิ (Qualified Institutional Investor) หรอืนักลงทุนมอือาชพี (Professional Investor) (หรอืนักลงทุนประเภทอื่นทีไ่ดร้บัยกเว้นในลกัษณะเดียวกัน) ในประเทศดงักล่าว (2.2) บรษิทัฯ มสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายในการส่งใบจองซื้อฉบับนี้และจดัสรรหลกัทรพัย์ทีก่ล่าวถึงในเอกสาร
ฉบบันี้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ โดยบรษิทัฯ มไิดม้หีน้าทีท่ีต่้องด าเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศดงักล่าว (ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการยื่นแบบแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ การจดทะเบยีนหรือแจ้ง ตามกฎหมายหลกัทรพัย์ของประเทศดงักล่าว ("ประเทศท่ีไม่ถกูจ ากดั
สิทธิ"))  

ขา้พเจา้ขอรบัรองและรบัประกนัว่า (1) ขา้พเจา้มไิดจ้องซื้อหุน้ดว้ยวตัถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย จ าหน่าย ส่งมอบหลกัทรพัย์ใดๆ ทีก่ล่าวถงึในเอกสารฉบบันี้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืในประเทศอื่นใด (2) ขา้พเจา้มไิดเ้ป็นบุคคลธรรมดา (3) ขา้พเจา้มไิดต้อบรบัหรอืปฏเิสธการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน
โดยปราศจากดุลยพนิิจของตนเองเพื่อประโยชน์ของบุคคลซึ่งอาศยัหรอืมถีิ่นที่อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืในประเทศทีก่ารกระท าดงักล่าวนัน้ขดัต่อกฎหมายของประเทศนัน้ ณ ขณะทีจ่ดัท าใบจองซื้อฉบับนี้ และ (4) ขา้พเจา้มอี านาจอย่างเต็มที่ในการใหค้ ารบัรอง ค ารบัประกนั และความตกลงทีก่ล่าวถึงใน
เอกสารฉบบันี้   

โดยไม่มผีลกระทบต่อขอ้ความขา้งต้น บรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและ/หรอืตวัแทนรบัจองซื้อขอสงวนสทิธ ิ(แต่ไม่จ าเป็น) ทีจ่ะถอืว่าใบจองซื้อเป็นโมฆะหาก (1) ความปรากฏแก่บรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและ/หรอืตวัแทนรบั
จองซื้อว่าใบจองซื้อดงักล่าวถูกจดัท าหรอืส่งมาจากประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศทีไ่ม่ใช่ประเทศทีไ่ม่ถูกจ ากดัสทิธ ิหรอืบรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและ/หรอืตวัแทนรบัจองซื้อ เชื่อว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งของประเทศดงักล่าว หรอื (2) ถูกจดัท าโดยมี
วตัถุประสงค์ทีจ่ะยกเวน้ค ารบัรองและและความตกลงรบัประกนัใด ๆ ขา้งต้น 
การลงทุนในหุ้นมีความเส่ียงและก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น ผู้จองซ้ือควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลท่ีมีสาระตรงตามข้อมูลสรปุ

สาระส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) อย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 
  ลงชื่อ X......................................................................................................... ผูจ้องซื้อ 

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

แบบ ข.  
ส าหรบัผู้ถือหุ้นของ SCC 

กรอกใบจองซื้อ 1 ใบต่อ 1 เลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เท่านัน้ 
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หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
วนัทีจ่องซื้อ     วนัที ่  28 กนัยายน 2563    29 กนัยายน 2563   30 กนัยายน 2563   1 ตุลาคม 2563   2 ตุลาคม 2563 ใบจองซื้อเลขที ่................................................... 
บรษิทัฯ หรอืบวัหลวง ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ........................................................................................... เพื่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน ........................................ หุน้ รวมเป็นเงนิ ..................................................... บาท โดยช าระผ่าน
ระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย  
1) เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  การโอนเงนิ   ดร๊าฟท์/แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็บุคคล เลขทีเ่ชค็ ….………...........................……. ลงวนัที ่(28 หรอื 29 หรอื 30) ………….. กนัยายน 2563 ธนาคาร……....................................………. 
สาขา ……..................................…………. 
2) Electronic Bill Payment  การโอนเงนิผ่าน Bualuang Internet Banking  การโอนเงนิผ่าน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร......................................................................................... 
ส าหรบัผู้จองซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายกบับวัหลวง    การโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS)    ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่......................................................................................................................................... 
โดยหากผูจ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหด้ าเนินการ 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก ..................................................................................... บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ .................................................................................... 
 ออกหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุน้เท่านัน้)  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
หมายเหตุ:  ห้ามไม่ใหผู้จ้องซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีธ่นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ 
 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 

002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES   

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 


