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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (“SCGP”) 
 

 

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

รำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้และกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP 

ส ำหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำม 

สัดส่วนกำรถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) 
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วิธีปฏิบตัิและเงื่อนไขในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) (“SCGP”) ที่เสนอขำยให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นของบริษทัปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรร 

 

1. ก ำหนดระยะเวลำจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)  

2. สถำนที่ รับจองซือ้ หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 
SCGP  

SCGP ได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของ SCGP (“บัวหลวง” หรือ “ตัวแทนรับจองซือ้”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร
หุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) หมายถึงบคุคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ 
SCC ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 (วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date)) และมีที่อยู่จดัส่งเอกสารในประเทศไทยตาม
ข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ  SCC ("ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรร"  หรือ “ผู้จองซือ้”) 
โดยผู้จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นโดยยื่นใบจองซือ้ หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ และเอกสารประกอบการจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้ที่ส านักงานใหญ่ของตวัแทนรับจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28 
กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่  ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ติดต่อ   คณุสวุาลี ศิลาอ่อน / คณุฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แคว้นน้อย 
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 
โทรสำร  0-2618-1120 

ทัง้นี ้งดรับการจองซือ้ทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทัว่ประเทศ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นในต่างจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท่านมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยทางบริษัทหลกัทรัพย์
ของท่านจะให้ค าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นต่อไป 

นอกจากการจองซือ้หุ้นท่ีส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นดงัที่กล่าวแล้ว ผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรแต่ละราย
สามารถจองซือ้หุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตามที่ระบุในหวัข้อ 4 “วิธีการช าระเงินค่า
จองซือ้หุ้นและการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” ในเอกสารฉบบันี ้

  

http://www.bualuang.co.th/
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3. วิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทนุ  

ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรแต่ละรายจะได้รับสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ SCGP ในอตัราส่วน 7.0950 
หุ้นสามญั SCC ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP (ในกรณีที่มเีศษของหุ้นท่ีเกดิจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ 
SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน) โดยผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรอาจแสดง
ความจ านงที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือ
สละสิทธิไม่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีก้็ได้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิจะได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่
มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยหลกัเกณฑ์ส าหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่า
สิทธิมีดงัต่อไปนี ้

3.1 กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือมำกกว่ำหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้จ านวน (ในกรณีทีม่ีเศษของหุ้นท่ีเกิดจาก
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ทีม่ีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน)  

3.2 กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือน้อยกว่ำหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

3.2.1 ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะ
ได้รับการจดัสรรตามสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ในกรณีทีม่ีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน) 

3.2.2 ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือหลงัจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ทีม่ีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีได้
จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มี
สิทธิได้รับการจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิแต่ละรายซึง่ยงัได้รับการจดัสรรไม่
ครบตามจ านวนหุ้นสามญัที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิของผู้จองซือ้แต่ละราย ตามสดัส่วนการถือหุ้น
ใน SCC ของผู้ที่แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิรายดงักลา่ว (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นท่ีเกิด
จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ทีม่ีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ทัง้
จ านวน) ทัง้นี ้ ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ี
แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิที่ได้รับตามวิธีการในข้อ 3.2.2 นีจ้นกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญั
เพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรร หรือไม่สามารถจดัสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น 

ในกรณีที่การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของ SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรข้างต้นเป็นจ านวนที่มี
เศษของหุ้นซึง่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเตม็ได้  SCGP จะปัดเศษของหุ้นดงักลา่วลงเป็นจ านวนเตม็ที่ใกล้เคียงที่สดุ  
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อย่างไรกด็ี SCGP มีสิทธิใช้ดลุพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย ไม่ส่งเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบัการเสนอขาย หรือไม่จดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรรายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวท าให้ หรืออาจเป็น
ผลให้  

(ก) เป็นการกระท าขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ
ข้อบงัคบัของ SCGP หรือ  

(ข) SCGP มีหน้าทีต้่องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเตมินอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 

(ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้น ทัง้นี ้SCGP อาจเสนอขาย
หรือจดัสรรหุ้นให้แก่ ผู้ลงทนุหรือผู้จองซือ้ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้
ข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บงัคบัอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานัน้ 

ทัง้นี ้ การด าเนินการจดัสรรดงักล่าวอยู่ภายใต้ดลุพินิจของ SCGP ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 
และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ โดยอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

4. วธิกีำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นและกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

4.1     ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเตม็จ านวนที่จองซือ้ โดย 

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (“ธนำคำรกรุงเทพ”) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) 
โดยวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ ดงันี ้

1. การช าระเงินโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัส่งโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ฯ”)) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือ
เลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทกุ
สาขา 

กรณีช าระด้วยเชค็ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวนัที่ 28 หรือ 29 หรือ 30 กนัยำยน 2563 เท่ำนัน้ และ
จะต้องช ำระค่ำจองซือ้หุ้นผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ ภำยในเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนัที่ 
30 กนัยำยน 2563 โดยสัง่จ่ายในชื่อ “บริษทัหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกดั (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หุ้น” และ
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชใีนเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

หากผู้จองซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นหลังจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนัที่ 30 กันยำยน 2563 จะต้อง
ช าระเป็นเงนิสดหรือโอนเงนิผ่ำนระบบ Bill Payment เท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ หรือ 
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2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking ส าหรับผู้ที่
มีบญัชีธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และได้ท าเร่ืองขอใช้งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang 

iBanking”) กบัธนาคารกรุงเทพแล้ว โดยผู้จองซือ้สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้าจอการท ารายการ
การจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Bualuang iBanking (ข้อมลูรหสัลกูค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือ
เดินทางของผู้จองซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตั)ิ หรือผู้จองซือ้สามารถ Log-on เข้าระบบ Bualuang iBanking ที ่
https://ibanking.bangkokbank.com และท าตามวิธีการ ดงันี ้

2.1. หลงัจาก Log-on เข้าสู่ระบบด้วย User ID และรหสัผ่านแล้ว ให้เลือกเมน ู“ช าระเงิน” จากนัน้ คลิกเลือก 
“เพิ่มผู้ รับช าระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพข้างล่าง 

- ไปท่ีช่อง “ค้นหาจากรหสับริษัท/ชื่อบริษัทผู้ รับช าระ” และพิมพ์ค าวา่ ROBLS01 ลงในช่อง แล้ว
คลิก “ค้นหา” 

- คลิกเลือก “บริษัทผู้ รับช าระเงิน” จากนัน้ระบุหมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่อ้างองิ 1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัส่งโดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ) แล้วคลิก “ขัน้ตอนต่อไป” 

 

 

  

ROBLS01

ROBLS01                                        

                                       

ROBLS01

ROBLS01

          Tab 

“                    ”

          Tab “         ”

       “                     ” 

                       /

          

           
“                     ”

       “              
                    Ref.1)”

        “            ”

http://www.bualuang.co.th/
https://ibanking.bangkokbank.com/
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2.2. หลังจากท าการ “เพิ่มผู้ รับช าระเงิน” เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกที่ช่อง “ช าระเงิน” และเลือกเมนูย่อย    
“ช าระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อเร่ิมการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
หมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรอง
การจองซือ้หุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ  และหมายเลขประจ าตวัลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 2) 
เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ จากนัน้คลิก “ขัน้ตอนต่อไป”                                                             

 

 

 

 

  

          Tab “         ”

        
“                 ”

        
“                 ”

ROBLS01

14     2563

ROBLS01

       “                     
                             
                       
                 ”

        “            ”

                                       

2  ก.ย. 2  3
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2.3. ตรวจสอบความถกูต้องของรายการ จากนัน้คลิก “ยืนยนั”  

 

2.3. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการช าระเงิน ดงัภาพ                 

 

2.3. บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป 

                                       

14     2563

                     
              “      ”

ROBLS01

30,000.00

0.00

2  ก.ย. 2  3

14     2563

ROBLS01

                                       

30,000.00

2  ก.ย. 2  3
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3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผู้ จองซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสามารถสแกน QR Code ทีป่รากฎ
บนหน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile 
Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตร
ประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือส าหรับผู้ที่มีบญัชีธนาคาร
กรุงเทพ และได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว ผู้ จองซือ้
สามารถ Log-on เข้าระบบ Bualuang mBanking และท าตามวิธีการ ดงันี ้

3.1. หลงัจาก Log-on เข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมน ู“Payments” และคลิกเลือก “Select bill payee” 

      

 

  

http://www.bualuang.co.th/
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3.2 คลิกเลือกเคร่ืองหมาย “ค้นหา” ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แล้วกดค้นหาด้วย Service Code โดยพิมพ์ 
ค าว่า ROBLS01 ลงในช่อง 

      
 
  

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

ROBLS01

Bualuang Securities Public Company Limited

Bualuang Securities Public Company Limited
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3.3 เลือก “บญัชีช าระเงิน” ที่ต้องการใช้ช าระเงินค่าจองซือ้ และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบุรหสัลกูค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัส่งโดยศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของ
ผู้จองซือ้ กรอกจ านวนเงินที่ต้องการช าระ และคลิก “Next” จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ พร้อม
ทัง้บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น
ต่อไป (ข้อมลูผู้จองซือ้จะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 

         

4. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Mobile 
Banking ของธนาคารอื่น ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผ่าน
เว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้
จองซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือช าระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์ ค าว่า ROBLS01 และกรอก
ข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจอง
ซือ้หุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่
หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ กรอกจ านวนเงินท่ีต้องการช าระ จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ พร้อมทัง้บนัทึก 
และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป (ข้อมลูผู้จองซือ้
จะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 

SERVICE CODE: ROBLS01

(10 digit Registration no.)

(13 digit ID no.)

30,000.00

SERVICE CODE: ROBLS01

30,000.00

0.00

SERVICE CODE: ROBLS01

0.00

30,000.00

14 September 202028  September 2020

http://www.bualuang.co.th/
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5. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ส าหรับผู้จองซือ้ที่ได้เปิด
บญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผกูพนัโดย
อตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์
ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลบญัชี (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิม
ในจ านวนที่ฝากไว้กบับวัหลวงเท่านัน้ 

6. การช าระค่าจองซือ้โดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (โดยสามารถแจ้ง
ความประสงค์ผ่าน IC หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) เฉพาะส่วนท่ีได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิมในจ านวน
ที่ฝากไว้กบับวัหลวงเท่านัน้ 

 ผู้จองซือ้จะต้องช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดียวต่อ 1 ใบจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้
โปรดระบุชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ในหลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ 

4.2    วิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุ 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวม
ทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผู้จองซือ้หุ้นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการจองซือ้ยื่น        ณ 
ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นที่ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) และห้ามไม่ให้ผู้จอง
ซือ้หุ้นฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขา หรือ 

2. ผู้ จองซือ้หุ้ นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Pre-emptive Rights 
Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“กำรจองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซือ้ 
ดงันี ้

2.1. ผู้จองซือ้หุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรอง
สิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ 

    

2.2. ผู้ ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น  SCC ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และจ านวนหุ้นท่ีสามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ จากนัน้คลิก “ยืนยนั” 

  

http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
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2.3. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี ้โดยผู้จองซือ้สามารถสแกน QR Code เพื่อช าระเงินผ่านระบบ 
Internet Baking หรือ Mobile Banking หรือ พิมพ์แบบฟอร์มช าระท่ีสาขาของธนาคาร 
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2.4. ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการท ารายการ พร้อมทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการจองซือ้หุ้นไว้เป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป 

 

3. ส าหรับลูกค้าบัวหลวง ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่าน IC ทางโทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อให้ IC ท าการจองซือ้ผ่าน
ระบบ E-RO แทนลกูค้า ตามขัน้ตอนและวิธีการที่บวัหลวงได้ก าหนด โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์กับบวัหลวง (“กำรจองซือ้ที่ผ่ำนโทรศัพท์”) และผู้จองซือ้จะต้องให้ค ายืนยนัทางวาจาในระบบของ
การจองซือ้ที่ผ่านโทรศพัท์เก่ียวกบัที่อยู่ของผู้จองซือ้ และการศึกษาและยอมรับค าเตือนต่าง ๆ เก่ียวกับการจอง
ซือ้ตามที่ปรากฏในระบบการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th 

 ทัง้นี ้IC เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึกค าสัง่การจองซือ้
ผ่านระบบที่บวัหลวงจดัเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้ดแูลบญัชี วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ  

  

2  กนัยายน 2  3 

2 กนัยายน 2  3   :  :  น.

2 ตุลาคม 2  3 1 :  :  น.
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หมำยเหตุ: 

1. กรณีทีผู่้ ถือหุ้นของ SCC ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุเกินสิทธิ 

 ผู้จองซือ้จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ และจะต้องท าการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเตม็จ านวนที่จองซือ้ ทัง้ใน
ส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ 

โดยผู้จองซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) หรือบนเว็บไซต์ผ่าน
ระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

 โดยหากมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุทีจ่องซือ้เกินสิทธิต่อไป (โปรดดหูวัข้อ 3 “วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ” ประกอบ) 

 ทัง้นี ้ SCGP หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุเกินสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่ปฏิบตัิตามวิธีการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุนีเ้ทา่นัน้ 

2. ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นของ SCC ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บวัหลวง ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นทีผู่้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นเท่านัน้ 

ส าหรับการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ E-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้นเท่านัน้ 

ส าหรับการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์ ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิมในจ านวนที่ฝากไว้กบับวัหลวงเท่านัน้ โดย
จองซือ้ผ่านโทรศพัท์ 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นเท่านัน้ 
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5. เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

5.1. ส ำหรับผู้ถือหุ้นของ SCC ที่ยื่นเอกสำรจองซือ้ที่บัวหลวง 

ผู้จองซือ้จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ดงัต่อไปนี ้ณ สถานท่ีรับจองซือ้ ตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในข้อ 2 

5.1.1. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) (ถ้าม)ี ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์”) ซึง่จะระบจุ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นของ SCC แตล่ะรายมีสิทธิได้รับ
จดัสรร 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น
ของ SCC จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

 .1.2. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ แบบ ข. ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ SCC โดยกรอกข้อมลู พร้อมลงลายมือชื่อ ให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคลนัน้พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ ผู้จองซือ้จะต้องยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ SCGP 1 ใบ ต่อ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ 1 ฉบบัเท่านัน้ 

หากผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรไม่ได้รับใบจองซือ้ที่จดัส่งโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้นของ 
SCC ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรสามารถขอรับใบจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.scg.com และ www.scgpackaging.com 

5.1.3. หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ 

5.1.4. ในกรณีที่ไม่มใีบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามข้อ 5.1.1 และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึง่ท าให้        ชื่อ/
ชื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผู้ ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นของ SCC ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 (วนั
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date)) ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องแนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นต้น และขอให้แนบ
เอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอาย ุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวั
ประชาชน ให้แนบส าเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ที่ยงัไมห่มดอาย ุ และส าเนา
ทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจ าตวัประชาชน พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

-  กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ทีย่งัไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผู้ใช้อ านาจปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียนบ้าน
ที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็น
ผู้ เยาว์ที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ เยาว์และส าเนา
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บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 
พร้อมให้ผู้ใช้อ านาจปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง รวมถงึหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว 

- ส าเนาใบตา่งด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมายของประเทศที่
ผู้ เยาว์นัน้อยู่ในบงัคบั 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ ซึง่ได้ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนงัสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง อนึง่ หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจ
ดงักล่าวจะต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลที่เป็นผู้มอบอ านาจด้วย และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล 
(Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ และส าเนารายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือชื่อ ซึง่
เอกสารทัง้หมดได้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยมีผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาใบตา่งด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามซึง่ได้ลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสารข้างต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง 
ท าการรับรองลายมือชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือ
สถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตราประทบั
ของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดอืนก่อนวนัยื่นใบจอง
ซือ้ 
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5.1.5. ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน จะต้องมีส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) 
ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของ
ผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิตบิคุคล (ถ้ามี) และ
แนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดนิทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้จองซือ้
และผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.1.6. ในกรณีที่ผู้จองซือ้มอบอ านาจให้บคุคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน รวมถึงให้มีอ านาจในการลงนาม แก้ไข 
เพิ่มเติมข้อความในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ และด าเนินการใด ๆ 
ทัง้ปวงอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ SCGP หรือเพื่อด าเนินการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ SCGP แทนผู้มอบอ านาจได้ โดยผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้นอกเหนือจาก
เอกสารประกอบการจองซือ้ที่ระบไุว้ในข้อ 5.1.4 ข้างต้น เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ รับมอบอ านาจยื่นตอ่ตวัแทนรับจองซือ้ 
ดงัต่อไปนี ้

- หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมกบัเอกสารการจองซือ้พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

- เอกสารประกอบหนงัสือมอบอ านาจตามรายการท่ีปรากฏด้านหลงัหนงัสือมอบอ านาจที่ส่งไปพร้อมกบัเอกสาร
การจองซือ้ที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องครบถ้วน 

5.1.7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนติิบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้า
บญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 
เฉพาะนิติบคุคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer 
Account) เท่านัน้) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) 

 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะฝากหุ้นสามญัเพิม่ทนุในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชกิเลขที่ 600 จะต้อง
กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติ
บคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้)” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูเพื่อน าส่งให้แกศ่นูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

 เมื่อผู้จองซือ้ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ให้แก่บวัหลวงแล้ว SCGP และบวัหลวงจะถือว่าผู้
จองซือ้ได้ให้ค ารับรองว่าข้อมลู รายละเอยีด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนัน้ (ไม่วา่ผู้จองซือ้เป็นผู้กรอก
ข้อมลู รายละเอียด และลงลายมอืชื่อในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผู้ รับมอบอ านาจหรือตวัแทนซึง่รวมถงึบริษัทนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให้) ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏวา่ข้อมลู รายละเอียด หรือ
ลายมือชื่อดงักล่าวผิดพลาด ไมถ่กูต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง SCGP และ/หรือบวัหลวงจะไม่รับผิดชอบ และ
ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ ในกรณีที่มกีาร
ด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมลูดงักล่าว ผู้จองซือ้ตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายหรือเรียกให้SCGP 
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หรือบวัหลวงรับผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใด ๆ ทัง้สิน้ และSCGP และบวัหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายหรือความสญูเสียทีเ่กิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ทัง้นี ้ หากผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนภายใน
วนัและเวลาที่ก าหนด SCGP และ/หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ อย่างไรกต็าม SCGP หรือบวัหลวงอาจใช้ดลุยพินจิในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสาร
ประกอบการจองซือ้บางประการให้แก่ผู้จองซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเตมิตามที่
เห็นสมควร 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO 

5.2.1. กรอกข้อมลูในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ให้ครบถ้วน 

5.2.2. แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ E-RO 

6. เงื่อนไขในกำรจองซือ้ 

6.1. SCGP จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ SCC เฉพาะรายที่มีที่อยูใ่นประเทศไทย ที่มีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) ซึง่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของ SCC ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 (Record Date ของ SCC) 

6.2. ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 

6.3. ในกรณีช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุจะ
สมบรูณ์ก็ต่อเมื่อ SCGP หรือบวัหลวงสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ 

6.4. หาก (1) ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือบวัหลวงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ SCGP หรือบวัหลวง ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และ
การช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้ กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วนหรือ
ชดัเจน  SCGP และ/หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วต่อไป หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
บวัหลวง 

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขและวธีิการท่ีก าหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ และด าเนินการให้
เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ SCGP 
หรือบวัหลวงมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดย SCGP และ/หรือบวัหลวงขอสงวน
สิทธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต่อไป 

6.5. SCGP และบวัหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวธีิการช าระเงินคา่หุ้น เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลู
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการ
ด าเนินงาน 

  

http://www.bualuang.co.th/
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7. กำรคืนเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ SCGP 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นของ SCC จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร แต่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ประสงค์จะจอง
ซือ้เกินสิทธิ  SCGP หรือบวัหลวงจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดย
ไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ  ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้
ถือหุ้นของ SCC ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

7.1. กรณีมีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอน
อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารในนามของผู้จองซือ้ตามข้อมลูเปิดบญัชีที่ให้ไว้กบับวั
หลวง ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

7.2.  กรณีจองซือ้ผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้
สามารถระบบุญัชีธนาคารท่ีก าหนด 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารยโูอบี จ ากดั 
(มหาชน) โดยจะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในระบบ E-RO ภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

7.3  กรณียื่นเอกสารจองซือ้ที่บวัหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยจา่ยเป็นเชค็ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ 
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือ
หุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 
ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชธีนาคารของผู้จองซือ้ได้ 
ตามที่ระบไุว้ในเงื่อนไขข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของ SCGP หรือบวัหลวง แล้วนัน้  
SCGP หรือบวัหลวงจะด าเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบเป็นเชค็
ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 
ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักล่าว บวัหลวง จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
จนถึงวนัท่ีสามารถจดัส่งได้ อยา่งไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ  หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับ
การจดัสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้
ตามที่ระบไุว้ในเงื่อนไขข้างต้น หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้ผู้จองซือ้ตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 
ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่
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ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก SCGP หรือ 
บวัหลวง อีกต่อไป 

ทัง้นี ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค หรือความ
ผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่ SCGP หรือบวัหลวงเห็นวา่เหมาะสม ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของ SCGP หรือบวัหลวง เช่น 
ข้อมลูชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนั
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  SCGP และบวัหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักล่าว 

8. วิธีกำรส่งมอบหุ้นสำมัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามญัให้กบั SCGP และให้บริการรับฝากใบหุ้นท่ีจองซือ้ในการ
เสนอขายครัง้นีผู้้จองซือ้จะสามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้น าหุ้นสามญัทีต่นได้รับการจดัสรรเข้าสู่
ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้ เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของ SCGP เร่ิมท าการซือ้ขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่แตกต่างกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัได้
จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้SCGP ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

8.1. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้
จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ SCGP จะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุ ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” 
และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

 ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ SCGP ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้ SCGP ด าเนินการตามข้อ 8.1 นี ้ ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบญัชี ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชขีองบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มฉิะนัน้แล้ว SCGP ขอ
สงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 8.3 ให้แกผู่้จองซือ้แทน 

8.2. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้
จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ SCGP จะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุทีไ่ด้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามจ านวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับ
การจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ หากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมี
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ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามอตัราทีศ่นูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นจะต้องกรอก
ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น า
หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้จองซือ้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาและนิติ
บคุคล และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้นิติ
บคุคลเท่านัน้” พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และน าส่งให้บวัหลวงพร้อมเอกสารจองซือ้อื่น ๆ  เพื่อน าส่งให้แก่
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ หากผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือน าสง่แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมลูไม่
ครบถ้วน SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอยีดที่ระบไุว้ในข้อ 8.3 ทัง้นี ้ การถอน
หลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชกิเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้
ที่น าฝากในบญัชีดงักล่าว อาจไม่สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นสามญัเพิม่ทนุของSCGP เร่ิมซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8.3. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ SCGP โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่ง
มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ทีร่ะบไุว้ในสมดุทะเบียน
รายชื่อผู้ ถือหุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 11 
กนัยายน 2563 ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไม่
สามารถขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงั
จากทีหุ่้นสามญัเพิ่มทนุของ SCGP ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซือ้ SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้อ 8.3 ให้แก่ผู้จอง
ซือ้แทน 

9.  ข้อมูลส ำคัญอื่น ๆ 

9.1. ชื่อผู้จองซือ้และชื่อเจ้าของบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบคุคล
อื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
ของ SCGP ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ SCGP ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ 

9.2. โปรดระบหุมายเลขสมาชกิศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของตนเองให้
ถกูต้อง หากระบหุมายเลขสมาชกิศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นทีไ่ด้รับการจดัสรรจะถกูส่งไปที่อื่น ซึง่SCGP หรือบวัหลวง 
จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือความล่าช้าในการตดิตามหุ้น 

9.3. หาก SCGP ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึง่เกินกวา่วิสยั
ที ่ SCGP หรือบวัหลวง จะด าเนนิการได้ SCGP และบวัหลวง จะไม่รับผิดชอบต่อคา่ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด 
และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้หุ้นที่จะต้องช าระคืนให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยSCGP 
เท่านัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ 6 “เงื่อนไขในการจองซือ้” 

9.4. หากจ านวนหุ้นทีผู่้ ถือหุ้นของ SCC ระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ี SCGP ได้รับช าระ SCGP หรือ
บวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 
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9.5. ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชขีองบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซือ้ 
โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (ส าหรับ
ผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อ
น าส่งให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ หากผู้จองซือ้ไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้  SCGP ขอสงวนสิทธิที่จะ
ขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

9.6. หากท่านมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)  
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 คณุสวุาลี ศิลาอ่อน / คณุฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แคว้นน้อย 
โทรศพัท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 
โทรสาร 0-2618-1120 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 

 

 
ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสทิธิได้รับกำรจัดสรรสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมและดำวน์โหลดเอกสำร 

ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของ SCGP ที่เว็บไซต์ www.scg.com และ www.scgpackaging.com และ
สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือชีช้วนเพื่อกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ SCGP ในครัง้นีไ้ด้ที่เว็บไซต์ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) 
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