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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) (“SCGP”)

หนังสือแจ้ งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
รำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้ และกำรชำระเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP
สำหรั บผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรรหุ้นตำม
สัดส่ วนกำรถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights)
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วิธีปฏิบตั ิและเงื่อนไขในกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) (“SCGP”) ที่เสนอขำยให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษทั ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรร
1.

กำหนดระยะเวลำจองซือ้ และกำรชำระเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตั ้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทังสิ
้ ้น 5 วันทาการ)

2.

สถำนที่รับจองซือ้ หลักฐำนกำรชำระเงินค่ ำจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
SCGP
SCGP ได้ แต่งตั ้งบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็ นตัวแทนในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ SCGP (“บัวหลวง” หรื อ “ตัวแทนรั บจองซือ้ ”) ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร
หุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) หมายถึงบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) และมีที่อยู่จดั ส่งเอกสารในประเทศไทยตาม
ข้ อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ("ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรร" หรื อ “ผู้จองซือ้ ”)
โดยผู้จองซื ้อแต่ละรายสามารถจองซื ้อหุ้นโดยยื่นใบจองซื ้อ หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อ และเอกสารประกอบการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้ ที่สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับจองซื ้อ ตั ้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28
กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทังสิ
้ ้น 5 วันทาการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง
ชื่อ
ที่อยู่
ติดต่ อ
โทรศัพท์
โทรสำร

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณสุวาลี ศิลาอ่อน / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณปิ ยพร แคว้ นน้ อย
0-2231-3777 หรื อ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรื อ 1147
0-2618-1120

ทังนี
้ ้ งดรับการจองซื ้อทางไปรษณีย์หรื อผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทวั่ ประเทศ
สาหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
ั ชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริ ษัทหลักทรัพย์
ของท่านจะให้ คาแนะนา และ/หรื อรวบรวมเอกสารการจองซื ้อให้ กบั ตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นต่อไป
นอกจากการจองซื ้อหุ้นที่สานักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นดังที่กล่าวแล้ ว ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรแต่ละราย
สามารถจองซื ้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตามที่ระบุในหัวข้ อ 4 “วิธีการชาระเงินค่า
จองซื ้อหุ้นและการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ในเอกสารฉบับนี ้
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3.

วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรแต่ละรายจะได้ รับสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ SCGP ในอัตราส่วน 7.0950
หุ้นสามัญ SCC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP (ในกรณีที่มเี ศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร ให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน) โดยผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรอาจแสดง
ความจานงที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับ หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับ หรื อ
สละสิทธิไม่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรที่แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีห้ นุ สามัญเพิม่ ทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ที่
มีสิทธิได้ รับการจัดสรรที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้ โดยหลักเกณฑ์สาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิมีดงั ต่อไปนี ้
3.1

กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือมำกกว่ ำหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรที่แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงจ
ั ้ านวน (ในกรณีทมี่ ีเศษของหุ้นทีเ่ กิดจาก
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ทีม่ ีสิทธิได้ รับการจัดสรร ให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน)

3.2

กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือน้ อยกว่ ำหุ้นทีจ่ องซื ้อเกินกว่าสิทธิ
3.2.1

ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรที่แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะ
ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีทมี่ ีเศษของหุ้นทีเ่ กิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร ให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน)

3.2.2

ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นของ SCC ทีม่ ีสิทธิได้ รับการจัดสรรที่ได้
จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
ว ให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนคงเหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ที่มี
สิทธิได้ รับการจัดสรรที่แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง่ ยังได้ รับการจัดสรรไม่
ครบตามจานวนหุ้นสามัญที่แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิของผู้จองซื ้อแต่ละราย ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ใน SCC ของผู้ที่แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายดังกล่าว (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นทีเ่ กิด
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ทีม่ ีสิทธิได้ รับการจัดสรร ให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้งทัง้
จานวน) ทังนี
้ ้ ให้ ดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรที่
แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับตามวิธีการในข้ อ 3.2.2 นี ้จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ สามัญ
เพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร หรื อไม่สามารถจัดสรรได้ อีกเนื่องจากเป็ นเศษของหุ้น

ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ SCGP ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรข้ างต้ นเป็ นจานวนที่มี
เศษของหุ้นซึง่ ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มได้ SCGP จะปัดเศษของหุ้นดังกล่าวลงเป็ นจานวนเต็มที่ใกล้ เคียงที่สดุ
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อย่างไรก็ดี SCGP มีสิทธิใช้ ดลุ พินิจพิจารณาไม่เสนอขาย ไม่ส่งเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเสนอขาย หรื อไม่จดั สรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรรายใด หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ น
ผลให้
(ก)

เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อ
ข้ อบังคับของ SCGP หรื อ

(ข)

SCGP มีหน้ าทีต่ ้ องปฏิบตั ิหรื อต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ

(ค)

ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้น ทังนี
้ ้ SCGP อาจเสนอขาย
หรื อจัดสรรหุ้นให้ แก่ ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื ้อที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึง่ เป็ นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้
ข้ อยกเว้ นที่มีอยู่ภายใต้ กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้ บงั คับอยู่และสามารถดาเนินการได้ ในเวลานัน้

ทังนี
้ ้ การดาเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ ดลุ พินิจของ SCGP ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
และ/หรื อตัวแทนรับจองซื ้อ โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ ตามความเหมาะสม โดยจะต้ อง
เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
4.

วิธกี ำรชำระเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นและกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน

4.1

ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดย
ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น ตั ้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรื อภายในเวลาทาการของธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) (“ธนำคำรกรุ งเทพ”) แต่ละสาขา) ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทังสิ
้ ้น 5 วันทาการ)
โดยวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้
1.

การชาระเงินโดยเงินสดหรื อโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ โดยใช้ แบบฟอร์ มใบชาระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 4) โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุรหัสลูกค้ า (Ref.1) เป็ นเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ซึง่ จัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ฯ”)) และรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อ
เลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื ้อ และชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ได้ ทกุ
สาขา
กรณีชาระด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ต้ องลงวันที่ 28 หรือ 29 หรือ 30 กันยำยน 2563 เท่ ำนัน้ และ
จะต้ องชำระค่ ำจองซือ้ หุ้นผ่ ำนเคำน์ เตอร์ ธนำคำรกรุ งเทพ ภำยในเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวันที่
30 กันยำยน 2563 โดยสัง่ จ่ายในชื่อ “บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้ หุ้น” และ
ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป
หากผู้จองซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นหลังจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวันที่ 30 กันยำยน 2563 จะต้ อง
ชาระเป็ นเงินสดหรือโอนเงินผ่ ำนระบบ Bill Payment เท่ ำนัน้
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหุ้นจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ หรื อ
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2.

การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking สาหรับผู้ที่
มีบญ
ั ชีธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และได้ ทาเรื่ องขอใช้ งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang
iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพแล้ ว โดยผู้จองซื ้อสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้ าจอการทารายการ
การจองซื ้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชาระเงินผ่านระบบ Bualuang iBanking (ข้ อมูลรหัสลูกค้ า
(Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อเลขที่หนังสือ
เดินทางของผู้จองซื ้อจะขึ ้นมาโดยอัตโนมัต)ิ หรื อผู้จองซื ้อสามารถ Log-on เข้ าระบบ Bualuang iBanking ที่
https://ibanking.bangkokbank.com และทาตามวิธีการ ดังนี ้
2.1.

หลังจาก Log-on เข้ าสู่ระบบด้ วย User ID และรหัสผ่านแล้ ว ให้ เลือกเมนู “ชาระเงิน” จากนัน้ คลิกเลือก
“เพิ่มผู้รับชาระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพข้ างล่าง
-

ไปที่ช่อง “ค้ นหาจากรหัสบริษัท/ชื่อบริษัทผู้รับชาระ” และพิมพ์คาว่า ROBLS01 ลงในช่อง แล้ ว
คลิก “ค้ นหา”

-

คลิกเลือก “บริษัทผู้รับชาระเงิน” จากนันระบุ
้ หมายเลขประจาตัวลูกค้ า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็ นเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ซึง่ จัดส่งโดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ) แล้ วคลิก “ขันตอนต่
้
อไป”

Tab “

ROBLS01

Tab
“

”

”
“

”
/

ROBLS01

“

ROBLS01

“

ROBLS01

Ref.1)”
“

5

”

”
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2.2.

หลังจากทาการ “เพิ่มผู้รับชาระเงิน ” เรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกเลือกที่ ช่อง “ชาระเงิน” และเลือกเมนูย่อย
“ชาระค่าสินค้ าและบริ การ” เพื่อเริ่ มการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุ
หมายเลขประจาตัวลูกค้ า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรอง
การจองซื ้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และหมายเลขประจาตัวลูกค้ า (เลขที่อ้างอิง 2)
เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื ้อ จากนันคลิ
้ ก “ขันตอนต่
้
อไป”

Tab “

”

“

ROBLS01

ROBLS01

“

”

”

“
14

25632 3
2 ก.ย.

”

“

6

”
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2.3.

ตรวจสอบความถูกต้ องของรายการ จากนันคลิ
้ ก “ยืนยัน”

ROBLS01

30,000.00
0.00

214 ก.ย. 2563
2 3

“

2.3.

”

ระบบจะแสดงหน้ าจอสรุปผลการชาระเงิน ดังภาพ

214 ก.ย.2563
2 3

ROBLS01

30,000.00

2.3.

บันทึก และ/หรื อพิมพ์หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นต่อไป
7
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3.

การโอนเงินผ่ านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุ งเทพ ผู้จ องซื อ้ สามารถชาระเงิน ผ่ านแอปพลิเคชัน
ธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสามารถสแกน QR Code ทีป่ รากฎ
บนหน้ า จอการท ารายการการจองซื อ้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.bualuang.co.th เพื่ อ ช าระเงิ น ผ่ า นระบบ Mobile
Banking (ข้ อ มูลรหัสลูก ค้ า (Ref.1) เป็ น เลขทะเบี ยนผู้ถือ หุ้น 10 หลัก และรหัสอ้ า งอิง (Ref.2) เป็ น เลขบัตร
ประชาชน 13 หลักหรื อเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื ้อจะขึ ้นมาโดยอัตโนมัติ ) หรื อสาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีธนาคาร
กรุ ง เทพ และได้ ด าวน์ โหลดแอปพลิ เคชัน Bualuang mBanking บนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้จ องซือ้
สามารถ Log-on เข้ าระบบ Bualuang mBanking และทาตามวิธีการ ดังนี ้
3.1.

หลังจาก Log-on เข้ าสู่ระบบแล้ ว ให้ เลือกเมนู “Payments” และคลิกเลือก “Select bill payee”

8
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3.2

คลิกเลือกเครื่ องหมาย “ค้ นหา” ด้ านบนซ้ ายของหน้ าจอ แล้ วกดค้ นหาด้ วย Service Code โดยพิมพ์
คาว่า ROBLS01 ลงในช่อง

ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

Bualuang Securities Public Company Limited

SERVICE CODE: ROBLS01

Bualuang Securities Public Company Limited

SERVICE CODE: ROBLS01

9
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3.3

เลือก “บัญชีชาระเงิน” ที่ต้องการใช้ ชาระเงินค่าจองซื ้อ และกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนโดยระบุรหัสลูกค้ า
(Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ซึง่ จัดส่งโดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อเลขที่หนังสือเดินทางของ
ผู้จองซื ้อ กรอกจานวนเงินที่ต้องการชาระ และคลิก “Next” จากนันตรวจสอบข้
้
อมูลการจองซื ้อ พร้ อม
ทัง้ บันทึก และ/หรื อพิมพ์หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
ต่อไป (ข้ อมูลผู้จองซื ้อจะยึดตามข้ อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชาระเงินเท่านัน)
้

September
2020
2814
September
2020

30,000.00
SERVICE CODE: ROBLS01

(10 digit Registration no.)

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

(13 digit ID no.)

0.00

30,000.00
0.00

30,000.00

4.

การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile
Banking ของธนาคารอื่น ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้ าจอการทารายการการจองซื ้อผ่าน
เว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชาระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้ อมูลรหัสลูกค้ า (Ref.1) เป็ นเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อเลขที่หนังสือเดินทางของผู้
จองซื ้อจะขึ ้นมาโดยอัตโนมัติ) หรื อชาระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์ คาว่า ROBLS01 และกรอก
ข้ อมูลให้ ครบถ้ วนโดยระบุรหัสลูกค้ า (Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจอง
ซื ้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อเลขที่
หนังสือเดินทางของผู้จองซื ้อ กรอกจานวนเงินที่ต้องการชาระ จากนันตรวจสอบข้
้
อมูลการจองซื ้อ พร้ อมทังบั
้ นทึก
และ/หรื อพิมพ์หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นต่อไป (ข้ อมูลผู้จองซื ้อ
จะยึดตามข้ อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชาระเงินเท่านัน)
้
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5.

การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) สาหรับผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ด
บัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บัวหลวง ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ (โดยสามารถแจ้ งความประสงค์
ผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลบัญชี (“IC”) หรื อแจ้ งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซื ้อ) เฉพาะส่วนที่ได้ สิทธิจากหุ้นสามัญเดิม
ในจานวนที่ฝากไว้ กบั บัวหลวงเท่านัน้

6.

การชาระค่าจองซื ้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิ ดเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (โดยสามารถแจ้ ง
ความประสงค์ผ่าน IC หรื อแจ้ งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซื ้อ) เฉพาะส่วนที่ได้ สิทธิจากหุ้นสามัญเดิมในจานวน
ที่ฝากไว้ กบั บัวหลวงเท่านัน้

ผู้จองซือ้ จะต้ องชำระเงินค่ ำจองซือ้ ครัง้ เดียวต่ อ 1 ใบจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้
โปรดระบุช่ ือ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ ท่สี ำมำรถติดต่ อได้ ไว้ ในหลักฐำนกำรชำระเงินค่ ำจองซือ้
4.2

วิธีกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหุ้น ตั ้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวม
ทังสิ
้ ้น 5 วันทาการ) โดยวิธีการ ดังนี ้
1.

ผู้จองซื ้อหุ้นที่ชาระเงินค่าจองซื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องนาหลักฐานการชาระเงินและเอกสารการจองซื ้อยื่น
ณ
สานักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นที่ บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) และห้ ามไม่ให้ ผ้ จู อง
ซื ้อหุ้นฝากเอกสารการจองซื ้อที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรื อ

2.

ผู้จ องซื อ้ หุ้น ที่ ชาระเงิน ค่า จองซือ้ เรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถจองซือ้ ผ่ านระบบ Electronic Pre-emptive Rights
Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“กำรจองซือ้ ผ่ ำนระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซื ้อ
ดังนี ้
2.1.

ผู้จองซื ้อหุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้ รับหนังสือรับรอง
สิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนในการตรวจสอบ

2.2.

ผู้ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จานวนหุ้น SCC ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจานวนหุ้นที่สามารถจองซื ้อได้ ตามสิทธิ จากนันคลิ
้ ก “ยืนยัน”

11

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

2.3.

กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนในช่องต่อไปนี ้ โดยผู้จองซื ้อสามารถสแกน QR Code เพื่อชาระเงินผ่านระบบ
Internet Baking หรื อ Mobile Banking หรื อ พิมพ์แบบฟอร์ มชาระที่สาขาของธนาคาร
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2.4.

ตรวจสอบข้ อมูลและยืนยันการทารายการ พร้ อมทังบั
้ นทึก และ/หรื อพิมพ์หลักฐานการจองซื ้อหุ้นไว้ เป็ น
เอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นต่อไป

2 กันยายน 2 3 : : น.
2 ตุลาคม 2 3 1 : : น.

2 กันยายน 2 3

3.

สาหรับลูกค้ าบัวหลวง ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่าน IC ทางโทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อให้ IC ทาการจองซื ้อผ่าน
ระบบ E-RO แทนลูกค้ า ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่บวั หลวงได้ กาหนด โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์กับบัวหลวง (“กำรจองซือ้ ที่ผ่ำนโทรศัพท์ ”) และผู้จองซื ้อจะต้ องให้ คายืนยันทางวาจาในระบบของ
การจองซื ้อที่ผ่านโทรศัพท์เกี่ยวกับที่อยู่ของผู้จองซื ้อ และการศึกษาและยอมรับคาเตือนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจอง
ซื ้อตามที่ปรากฏในระบบการจองซื ้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th
ทังนี
้ ้ IC เมื่อรับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อ
ผ่านระบบที่บวั หลวงจัดเตรี ยมไว้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อเจ้ าหน้ าที่
ผู้ดแู ลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ
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หมำยเหตุ:
1.

กรณีทผี่ ้ ถู ือหุ้นของ SCC ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิ
ผู้จองซื ้อจะต้ องแสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะต้ องทาการจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ ทังใน
้
ส่วนที่จองซื ้อตามสิทธิที่ได้ รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
โดยผู้จองซื ้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิง่ ที่ส่งมาด้ วย 3) หรื อบนเว็บไซต์ผา่ น
ระบบ E-RO ให้ ครบถ้ วน ชัดเจน
โดยหากมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีการจองซื ้อเกินสิทธิจึงจะได้ รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทีจ่ องซื ้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหวั ข้ อ 3 “วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ประกอบ)
ทังนี
้ ้ SCGP หรื อบัวหลวงขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ที่ปฏิบตั ิตามวิธีการ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนนี ้เท่านัน้

2.

ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหุ้นของ SCC ได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
สาหรับการยื่นเอกสารจองซื ้อที่บวั หลวง ผู้ถือหุ้นของ SCC จะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียน
ผู้ถือหุ้นทีผ่ ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นเท่านัน้
สาหรับการจองซื ้อผ่านระบบ E-RO ผู้ถือหุ้นของ SCC จะต้ องทาการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ จองซื ้อผ่านระบบ E-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิ
การจองซื ้อหุ้นเท่านัน้
สาหรับการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์ ผู้ถือหุ้นของ SCC จะต้ องทาการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะส่วนที่ได้ สิทธิจากหุ้นสามัญเดิมในจานวนที่ฝากไว้ กบั บัวหลวงเท่านัน้ โดย
จองซื ้อผ่านโทรศัพท์ 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นเท่านัน้
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5.

เอกสำรประกอบกำรจองซือ้

5.1.

สำหรับผู้ถือหุ้นของ SCC ที่ย่นื เอกสำรจองซือ้ ที่บัวหลวง
ผู้จองซื ้อจะต้ องยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ดังต่อไปนี ้ ณ สถานที่รับจองซื ้อ ตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 2
5.1.1. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่ส่งมาด้ วย 2) (ถ้ ามี) ซึง่ ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ”) ซึง่ จะระบุจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC แต่ละรายมีสิทธิได้ รับ
จัดสรร
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
ของ SCC จะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิ
การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้
.1.2. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบ ข. สาหรับผู้ถือหุ้นของ SCC โดยกรอกข้ อมูล พร้ อมลงลายมือชื่อ ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจน
หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
้ อม
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ SCGP 1 ใบ ต่อ
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อ 1 ฉบับเท่านัน้
หากผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรไม่ได้ รับใบจองซื ้อที่จดั ส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของ
SCC ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรสามารถขอรับใบจองซื ้อหุ้นได้ ที่สานักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้น หรื อ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.scg.com และ www.scgpackaging.com
5.1.3. หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อ
5.1.4. ในกรณีที่ไม่มใี บรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นตามข้ อ 5.1.1 และ/หรื อในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ/
ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้ถือหุ้นของ SCC จะต้ องแนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น และขอให้ แนบ
เอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัว
ประชาชน ให้ แนบสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนา
ทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจาตัวประชาชน พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
- กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ทยี่ งั ไม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย และสาเนาทะเบียนบ้ าน
ที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ใู ช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย ลง
นามรับรองสาเนาถูกต้ อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย หรือ กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ น
ผู้เยาว์ที่มีบตั รประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้เยาว์และสาเนา
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บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย
พร้ อมให้ ผ้ ใู ช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
- สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
- กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศที่
ผู้เยาว์นนอยู
ั ้ ่ในบังคับ
กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื ้อ ซึง่ ได้ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทาการแทน จะต้ องแนบหนังสือมอบอานาจ พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง อนึง่ หากหนังสือมอบอานาจเป็ นฉบับสาเนา สาเนาหนังสือมอบอานาจ
ดังกล่าวจะต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลที่เป็ นผู้มอบอานาจด้ วย
และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั ้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล
(Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื ้อ และสาเนารายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึง่
เอกสารทังหมดได้
้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยมีผ้ มู ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) และ
- สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามซึง่ ได้ ลงนามรับรอง
สาเนาเอกสารข้ างต้ น พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว
จะต้ องได้ รับการรับรองลงลายมือชื่อโดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรือรับรองความถูกต้ อง
ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรื อผู้ให้ คารับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทยหรื อ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น ซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจอง
ซื ้อ
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5.1.5. สาหรับผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจองซื ้อ
แทน จะต้ องมีสาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)
ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของ
ผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
แทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี) และ
แนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้จองซื ้อ
และผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
5.1.6. ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้ดาเนินการจองซื ้อแทน รวมถึงให้ มีอานาจในการลงนาม แก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อความในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน และดาเนินการใด ๆ
ทังปวงอั
้
นจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ SCGP หรื อเพื่อดาเนินการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ SCGP แทนผู้มอบอานาจได้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อนอกเหนือจาก
เอกสารประกอบการจองซื ้อที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.1.4 ข้ างต้ น เพิ่มเติม เพื่อให้ ผ้ รู ับมอบอานาจยื่นต่อตัวแทนรับจองซื ้อ
ดังต่อไปนี ้
- หนังสือมอบอานาจฉบับจริง (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7) พร้ อมกับเอกสารการจองซื ้อพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
- เอกสารประกอบหนังสือมอบอานาจตามรายการที่ปรากฏด้ านหลังหนังสือมอบอานาจที่ส่งไปพร้ อมกับเอกสาร
การจองซื ้อที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องครบถ้ วน
5.1.7. แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ า
บัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบคุ คล (สาหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านัน)
้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้ อง
กรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติ
บุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล (สาหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน)”
้ (สิง่ ที่ส่งมาด้ วย 6) พร้ อมลงนามรับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลเพื่อนาส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
เมื่อผู้จองซื ้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื ้อให้ แก่บวั หลวงแล้ ว SCGP และบัวหลวงจะถือว่าผู้
จองซื ้อได้ ให้ คารับรองว่าข้ อมูล รายละเอียด รวมทังลายมื
้
อชื่อที่ได้ ลงไว้ แล้ วในเอกสารนัน้ (ไม่วา่ ผู้จองซื ้อเป็ นผู้กรอก
ข้ อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื ้อนันเอง
้ หรื อผู้รับมอบอานาจหรื อตัวแทนซึง่ รวมถึงบริษัทนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อเป็ นผู้กรอกให้ ) ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นจริง หากปรากฏว่าข้ อมูล รายละเอียด หรื อ
ลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วน หรื อไม่เป็ นจริง SCGP และ/หรื อบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบ และ
ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการปฏิเสธการจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน นอกจากนี ้ ในกรณีที่มกี าร
ดาเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื ้อตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเรี ยกให้ SCGP
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หรื อบัวหลวงรับผิดชอบในความเสียหายหรื อสูญเสียใด ๆ ทังสิ
้ ้น และSCGP และบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายหรื อความสูญเสียทีเ่ กิดขึ ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่กล่าวข้ างต้ นหรื อส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้ วนภายใน
วันและเวลาที่กาหนด SCGP และ/หรื อบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื ้อไม่ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม SCGP หรื อบัวหลวงอาจใช้ ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณายกเว้ นการรับเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อบางประการให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายใด ๆ หรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรื อเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร
สำหรับผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซือ้ ผ่ ำนระบบ E-RO
5.2.1. กรอกข้ อมูลในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ให้ ครบถ้ วน
5.2.2. แนบหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบ E-RO
6.

เงื่อนไขในกำรจองซือ้

6.1.

SCGP จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ SCC เฉพาะรายที่มีที่อยูใ่ นประเทศไทย ที่มีสิทธิ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) ซึง่ มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (Record Date ของ SCC)

6.2.

ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื ้อ

6.3.

ในกรณีชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้ วยเช็คธนาคาร การชาระเงินค่าจองซื ้อ และการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ SCGP หรื อบัวหลวงสามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ภายในเวลาที่กาหนดเท่านัน้

6.4.

หาก (1) ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื ้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อบัวหลวงไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ SCGP หรื อบัวหลวง ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อและ
การชาระเงินค่าหุ้นตามที่กาหนด หรื อ (2) ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื ้อ กรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อ
ชัดเจน SCGP และ/หรื อบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป หรื อให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของ
บัวหลวง
อนึ่ง ในการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อ และดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการทีก่ าหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน และดาเนินการให้
เป็ นไปตามเงื่อนไข และวิธีการทีก่ าหนดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บเงิน ค่าจองซื ้อได้ ทนั ตามกาหนดระยะเวลาจองซื ้อ SCGP
หรื อบัวหลวงมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดย SCGP และ/หรื อบัวหลวงขอสงวน
สิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

6.5.

SCGP และบัวหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อข้ อมูล
ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการ
ดาเนินงาน
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7.

กำรคืนเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของ SCC ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น หรื อผู้ถือหุ้นของ SCC จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร แต่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจอง
ซื ้อเกินสิทธิ SCGP หรื อบัวหลวงจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดย
ไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผ้ ู
ถือหุ้นของ SCC ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้

7.1.

กรณีมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บัวหลวง
การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นจะดาเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เข้ าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื ้อตามข้ อมูลเปิ ดบัญชีที่ให้ ไว้ กบั บัว
หลวง ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อ

7.2.

กรณีจองซื ้อผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นจะดาเนินการโดยโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อ
สามารถระบุบญ
ั ชีธนาคารที่กาหนด 9 ธนาคาร ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน) โดยจะโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในระบบ E-RO ภายใน 7 วันทาการ นับ
จากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อ

7.3

กรณียื่นเอกสารจองซื ้อที่บวั หลวง การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นจะดาเนินการโดยจ่ายเป็ นเช็คธนาคารกรุงเทพ สานักงานใหญ่
ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื ้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือ
หุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อได้
ตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขข้ างต้ น ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ SCGP หรื อบัวหลวง แล้ วนัน้
SCGP หรื อบัวหลวงจะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเป็ นเช็ค
ธนาคารกรุงเทพ สานักงานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื ้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกาหนดเวลาดังกล่าว บัวหลวง จะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับ
การจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ
ตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขข้ างต้ น หรื อส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ ผ้ จู องซื ้อตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 แล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่
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ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื ้อไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย
บัวหลวง อีกต่อไป

และ/หรื อ

ค่าเสียหายใด

ๆ

จาก

SCGP

หรื อ

ทังนี
้ ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรื อความ
ผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่ SCGP หรื อบัวหลวงเห็นว่าเหมาะสม ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของ SCGP หรื อบัวหลวง เช่น
ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจน หรื อไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฎ ณ วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
SCGP และบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดังกล่าว
8.

วิธีกำรส่ งมอบหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ จู องซือ้
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตกลงรับหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้ กบั SCGP และให้ บริการรับฝากใบหุ้นทีจ่ องซื ้อในการ
เสนอขายครัง้ นี ้ผู้จองซื ้อจะสามารถใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ นาหุ้นสามัญทีต่ นได้ รับการจัดสรรเข้ าสู่
ระบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ ฯ”) ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของ SCGP เริ่มทาการซื ้อขาย
ได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้
จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ SCGP ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

8.1.

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้
จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ SCGP จะ
ดาเนินการนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่บริษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นอยู่ และออกหลักฐาน
การฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ
สามัญเพิ่มทุนของ SCGP ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ SCGP ดาเนินการตามข้ อ 8.1 นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชี ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
้ ว SCGP ขอ
สงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อ ตามข้ อ 8.3 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน

8.2.

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้
จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ SCGP จะ
ดาเนินการนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับ
การจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หากผู้จองซื ้อต้ องการถอนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมี
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ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามอัตราทีศ่ นู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องกรอก
ข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อ ได้ แก่ “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน”
้ สาหรับผู้จองซื ้อทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” สาหรับผู้จองซื ้อนิติ
บุคคลเท่านัน”
้ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล และนาส่งให้ บวั หลวงพร้ อมเอกสารจองซื ้ออื่น ๆ เพื่อนาส่งให้ แก่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ประสงค์จะกรอกหรื อนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรื อกรอกข้ อมูลไม่
ครบถ้ วน SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 8.3 ทังนี
้ ้ การถอน
หลักทรัพย์ที่ฝากไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื ้อ
ที่นาฝากในบัญชีดงั กล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ ทนั ภายในวันที่ห้ นุ สามัญเพิม่ ทุนของSCGP เริ่มซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
8.3.

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อ SCGP โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่ง
มอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ทรี่ ะบุไว้ ในสมุดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SCC ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 11
กันยายน 2563 ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่
สามารถขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลัง
จากทีห่ ้ นุ สามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้ เริ่มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื ้อ SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้ อ 8.3 ให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อแทน

9.

ข้ อมูลสำคัญอื่น ๆ

9.1.

ชื่อผู้จองซื ้อและชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของบุคคล
อื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้ าบัญชีได้ และผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ ทนั ทีในวันแรกของการซื ้อขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของ SCGP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ SCGP ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ

9.2.

โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์ ) ที่ประสงค์จะนาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อหลักทรัพย์ของตนเองให้
ถูกต้ อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นทีไ่ ด้ รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึง่ SCGP หรื อบัวหลวง
จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้น

9.3.

หาก SCGP ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็ นเหตุอื่นใดซึง่ เกินกว่าวิสยั
ที่ SCGP หรื อบัวหลวง จะดาเนินการได้ SCGP และบัวหลวง จะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่นใด
และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่จะต้ องชาระคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยSCGP
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 6 “เงื่อนไขในการจองซื ้อ”

9.4.

หากจานวนหุ้นทีผ่ ้ ถู ือหุ้นของ SCC ระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ SCGP ได้ รับชาระ SCGP หรื อ
บัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก
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9.5.

สาหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื ้อ
โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สาหรับ
ผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) เพื่อ
นาส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อ SCGP ขอสงวนสิทธิที่จะ
ขอให้ ออกเป็ นใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อ

9.6.

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ ที่
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณสุวาลี ศิลาอ่อน / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณปิ ยพร แคว้ นน้ อย
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรื อ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรื อ 1147
โทรสาร 0-2618-1120
แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่

ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสทิ ธิได้ รับกำรจัดสรรสำมำรถศึกษำข้ อมูลเพิ่มเติมและดำวน์ โหลดเอกสำร
สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP ที่เว็บไซต์ www.scg.com และ www.scgpackaging.com และ
สำมำรถดำวน์ โหลดหนังสือชีช้ วนเพื่อกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ SCGP ในครัง้ นีไ้ ด้ ท่เี ว็บไซต์ ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
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