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วิธีปฏิบัติและเงื อนไขในการจองซื !อหุ้นสามัญเพิ มทุนของ 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ !ง จาํกดั (มหาชน) (“SCGP”) ที เสนอขายให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) (“SCC”) ที มีสิทธิได้รับการจัดสรร 

 

1. กําหนดระยะเวลาจองซื !อและการชําระเงนิค่าจองซื !อหุ้นสามัญเพิ มทุน 

ตั "งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที� 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัที� 2 ตลุาคม 2563 (รวมทั "งสิ "น 5 วนัทําการ)  

2. สถานที รับจองซื !อ หลักฐานการชําระเงินค่าจองซื !อ และเอกสารประกอบการจองซื !อหุ้นสามัญเพิ มทุนของ 
SCGP  

SCGP ได้แต่งตั "งบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตวัแทนในการรับจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
ของ SCGP (“บัวหลวง” หรือ “ตัวแทนรับจองซื !อ”) ที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรร
หุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) หมายถึงบคุคลที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ 

SCC ณ วนัที� 11 กนัยายน 2563 (วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date)) และมีที�อยู่จดัส่งเอกสารในประเทศไทยตาม
ข้อมูลที�ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ  SCC ("ผู้ถือหุ้นของ SCC ที มีสิทธิได้รับการจัดสรร"  หรือ “ผู้จองซื !อ”) 
โดยผู้จองซื "อแต่ละรายสามารถจองซื "อหุ้นโดยยื�นใบจองซื "อ หลกัฐานการชําระเงินค่าจองซื "อ และเอกสารประกอบการจอง
ซื "อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ SCGP ได้ที�สํานักงานใหญ่ของตวัแทนรับจองซื "อ ตั "งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที� 28 
กนัยายน 2563 ถึงวนัที� 2 ตลุาคม 2563 (รวมทั "งสิ "น 5 วนัทําการ) ตามที�อยู่ด้านล่าง 

ชื อ  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) 
ที อยู่  ชั "น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ติดต่อ   คณุสวุาลี ศิลาอ่อน / คณุฐานมาศ พึ�งโพธิ$ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แคว้นน้อย 

โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 

โทรสาร  0-2618-1120 

ทั "งนี " งดรับการจองซื "อทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั�วประเทศ 

สําหรับผู้ ถือหุ้นในต่างจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที�ท่านมีบญัชีเพื�อซื "อขายหลกัทรัพย์ โดยทางบริษัทหลกัทรัพย์
ของท่านจะให้คําแนะนํา และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื "อให้กบัตวัแทนการรับจองซื "อหุ้นต่อไป 

นอกจากการจองซื "อหุ้นที�สํานกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซื "อหุ้นดงัที�กล่าวแล้ว ผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิได้รับจดัสรรแต่ละราย
สามารถจองซื "อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตามที�ระบุในหวัข้อ 4 “วิธีการชําระเงินค่า
จองซื "อหุ้นและการจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ” ในเอกสารฉบบันี " 
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3. วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทนุ  

ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรแต่ละรายจะได้รับสิทธิจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ SCGP ในอตัราส่วน 7.0950 
หุ้นสามญั SCC ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุของ SCGP (ในกรณีที�มเีศษของหุ้นที�เกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ 
SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิ "งทั "งจํานวน) โดยผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรอาจแสดง
ความจาํนงที�จะจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ SCGP ในครั "งนี "ตามสิทธิที�ได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิที�ได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิที�ได้รับ หรือ
สละสิทธิไม่จองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุในครั "งนี "ก็ได้ 

ทั "งนี " ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรที�แสดงความจาํนงจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สิทธิจะได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทนุที�แสดงความจาํนงจองซื "อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื�อมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�
มีสิทธิได้รับการจดัสรรที�ได้จองซื "อตามสิทธิครบถ้วนทั "งหมดแล้วเท่านั "น โดยหลกัเกณฑ์สําหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกว่า
สิทธิมีดงัต่อไปนี " 

3.1 กรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือมากกว่าหุ้นที�จองซื "อเกินกวา่สิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรที�แสดงความจํานงจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามจาํนวนที�แสดงความจาํนงจองซื "อเกินกว่าสิทธิทั "งจํานวน (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิดจาก
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิ "งทั "งจํานวน)  

3.2 กรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือน้อยกว่าหุ้นที�จองซื "อเกินกวา่สิทธิ 

3.2.1 ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรที�แสดงความจํานงจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะ
ได้รับการจดัสรรตามสิทธิจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิ "งทั "งจํานวน) 

3.2.2 ในกรณีที�ยงัมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุคงเหลือหลงัจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรที�ได้
จองซื "อตามสิทธิครบถ้วนทั "งหมดแล้ว ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มี
สิทธิได้รับการจดัสรรที�แสดงความจํานงจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สิทธิแต่ละรายซึ�งยงัได้รับการจดัสรรไม่
ครบตามจํานวนหุ้นสามญัที�แสดงความจํานงจองซื "อเกินกว่าสิทธิของผู้จองซื "อแต่ละราย ตามสดัส่วนการถือหุ้น
ใน SCC ของผู้ ที�แสดงความจาํนงจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สิทธิรายดงักล่าว (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิด
จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิ "งทั "ง
จํานวน) ทั "งนี " ให้ดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�คงเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรที�
แสดงความจํานงจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สิทธิที�ได้รับตามวิธีการในข้อ 3.2.2 นี "จนกระทั�งไม่มีหุ้นสามญั
เพิ�มทนุคงเหลือจากการจดัสรร หรือไม่สามารถจดัสรรได้อีกเนื�องจากเป็นเศษของหุ้น 

ในกรณีที�การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ SCGP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรข้างต้นเป็นจํานวนที�มี
เศษของหุ้นซึ�งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเตม็ได้  SCGP จะปัดเศษของหุ้นดงักล่าวลงเป็นจํานวนเตม็ที�ใกล้เคียงที�สดุ  
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อย่างไรก็ดี SCGP มีสิทธิใช้ดลุพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย ไม่ส่งเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขาย หรือไม่จดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรรายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวทําให้ หรืออาจเป็น
ผลให้  

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

(ข) SCGP มีหน้าที�ต้องปฏิบติัหรือต้องดาํเนินการใด ๆ เพิ�มเติมนอกเหนือจากที�ต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 

(ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือเงื�อนไขที�กําหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้น ทั "งนี " SCGP อาจเสนอขาย
หรือจดัสรรหุ้นให้แก่ ผู้ลงทนุหรือผู้จองซื "อที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นรายใดรายหนึ�งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้
ข้อยกเว้นที�มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที�มีผลใช้บงัคบัอยู่และสามารถดําเนินการได้ในเวลานั "น 

ทั "งนี " การดําเนินการจดัสรรดงักล่าวอยู่ภายใต้ดลุพินิจของ SCGP ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 
และ/หรือตวัแทนรับจองซื "อ โดยอาจพิจารณาเปลี�ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

4. วิธีการชําระเงนิค่าจองซื !อหุ้นและการจองซื !อหุ้นสามัญเพิ มทุน 

4.1     ผู้จองซื "อต้องชําระเงินค่าจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุครั "งเดียวเต็มจาํนวนที�จองซื "อ โดย 

ผู้จองซื "อสามารถชําระเงินค่าจองซื "อหุ้น ตั "งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทําการของธนาคารกรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) แต่ละสาขา) ของวนัที� 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัที� 2 ตลุาคม 2563 (รวมทั "งสิ "น 5 วนัทําการ) 
โดยวิธีการชําระเงินค่าจองซื "อ ดงันี " 

1. การชําระเงินโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ โดยใช้แบบฟอร์มใบชําระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment (สิ�งที�ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที�ปรากฏในใบรับรองการจองซื "อหุ้น ซึ�งจดัส่งโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”)) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือ
เลขที�หนงัสือเดินทางของผู้จองซื "อ และชําระค่าจองซื "อหุ้นสามญัเพิ�มทนุผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทกุ
สาขา 

กรณีชําระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวนัที  28 หรือ 29 หรือ 30 กนัยายน 2563 เท่านั!น และ
จะต้องชําระค่าจองซื !อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวนัที  
30 กนัยายน 2563 โดยสั�งจ่ายในชื�อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื อการจองซื !อหุ้น” และ
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทําการถดัไป 

หากผู้จองซื "อชําระเงินค่าจองซื "อหุ้นหลังจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวนัที  30 กันยายน 2563 จะต้อง
ชําระเป็นเงนิสดหรือโอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment เท่านั!น 

ทั "งนี " ผู้จองซื "อหุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ หรือ 



     สิ�งที�ส่งมาด้วย ! 
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2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking สําหรับผู้ ที�
มีบญัชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั "น และได้ทําเรื�องขอใช้งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang 

iBanking”) กบัธนาคารกรุงเทพแล้ว โดยผู้จองซื "อสามารถสแกน QR Code ที�ปรากฎบนหน้าจอการทํารายการ
การจองซื "อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื�อชําระเงินผ่านระบบ Bualuang iBanking (ข้อมลูรหสัลกูค้า 
(Ref.!) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที�หนงัสือ
เดินทางของผู้จองซื "อจะขึ "นมาโดยอตัโนมติั) หรือผู้จองซื "อสามารถ Log-on เข้าระบบ Bualuang iBanking ที� 
https://ibanking.bangkokbank.com และทําตามวิธีการ ดงันี " 

2.1. หลงัจาก Log-on เข้าสู่ระบบด้วย User ID และรหสัผ่านแล้ว ให้เลือกเมน ู“ชําระเงิน” จากนั "น คลิกเลือก 
“เพิ�มผู้ รับชําระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพข้างล่าง 

- ไปที�ช่อง “ค้นหาจากรหสับริษัท/ชื�อบริษัทผู้ รับชําระ” และพิมพ์คําวา่ ROBLS01 ลงในช่อง แล้ว
คลิก “ค้นหา” 

- คลิกเลือก “บริษัทผู้ รับชําระเงิน” จากนั "นระบุหมายเลขประจําตวัลกูค้า (เลขที�อ้างอิง 1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที�ปรากฏในใบรับรองการจองซื "อหุ้น ซึ�งจดัส่งโดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ) แล้วคลิก “ขั "นตอนต่อไป” 

 

 

  

ROBLS01

ROBLS01 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน)
ROBLS01

ROBLS01

2. คลกิที! Tab 

“เพ ิ มผูร้บัชําระเงนิ”

1. คลกิที! Tab “ชําระเงนิ”

3. คน้หา “บรษิทัผูร้บัชําระเงนิ” 

หรอืเลอืกคน้หาจากบรษิทั/

ชื อบรษิทั

4. คลกิเลือก
“บรษิทัผูร้บัชําระเงนิ”

5. ระบุ “หมายเลขทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้ 10 หลกั (Ref.1)”

6.  คลกิ “ข ั"นตอนต่อไป”
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2.2. หลังจากทําการ “เพิ มผู้ รับชําระเงิน” เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกที ช่อง “ชําระเงิน” และเลือกเมนูย่อย    
“ชําระค่าสินค้าและบริการ” เพื อเริ มการชําระเงินค่าจองซื "อหุ้น โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
หมายเลขประจําตวัลกูค้า (เลขที อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที ปรากฏในใบรับรอง
การจองซื "อหุ้น ซึ งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ  และหมายเลขประจําตวัลูกค้า (เลขที อ้างอิง 2) 
เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที หนงัสือเดินทางของผู้จองซื "อ จากนั "นคลิก “ขั "นตอนต่อไป”                                             

 

 

 

 

  

1. คลกิที� Tab “ชําระเงนิ”

2. เลือก 
“เพ ิ มผูชํ้าระเงนิ”

3. เลือก 
“บญัชผูีชํ้าระเงนิ”

ROBLS01

14 ก.ย. 2563

ROBLS01

4. ระบุ “เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
10 หลกั (เลขที อา้งองิ 1) และ
เลขบตัรประชาชน 13 หลกั 
(เลขที อา้งองิ 2)”

5.  คลกิ “ข ั"นตอนต่อไป”

บรษิัทหลักทรพัย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน)

28 ก.ย. 2563
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2.3. ตรวจสอบความถกูต้องของรายการ จากนั #นคลิก “ยืนยนั”  

 

2.3. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการชําระเงิน ดงัภาพ                 

 

2.3. บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการชําระเงินค่าจองซื #อหุ้น เพื!อเป็นเอกสารประกอบการจองซื #อหุ้นต่อไป 

บรษัิทหลักทรพัย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน)

14 ก.ย. 2563

ตรวจสอบความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูและคลกิ “ยนืยนั”

ROBLS01

30,000.00

0.00

28 ก.ย. 2563

14 ก.ย. 2563

ROBLS01

บรษิัทหลักทรพัย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน)

30,000.00

28 ก.ย. 2563
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3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผู้ จองซื #อสามารถชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสามารถสแกน QR Code ที!ปรากฎ
บนหน้าจอการทํารายการการจองซื #อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื!อชําระเงินผ่านระบบ Mobile 

Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตร
ประชาชน 13 หลกัหรือเลขที!หนงัสือเดินทางของผู้จองซื #อจะขึ #นมาโดยอตัโนมติั) หรือสําหรับผู้ ที!มีบญัชีธนาคาร
กรุงเทพ และได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว ผู้ จองซื #อ
สามารถ Log-on เข้าระบบ Bualuang mBanking และทําตามวิธีการ ดงันี # 

3.1. หลงัจาก Log-on เข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมน ู“Payments” และคลิกเลือก “Select bill payee” 
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3.2 คลิกเลือกเครื!องหมาย “ค้นหา” ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แล้วกดค้นหาด้วย Service Code โดยพิมพ์ 

คําว่า 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 “บญัชีชําระเงิน” ที�ต้องการใช้ชําระเงินค่าจองซื "อ และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบุรหสัลกูค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที�ปรากฏในใบรับรองการจองซื "อหุ้น ซึ�งจดัส่งโดยศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที�หนงัสือเดินทางของ
ผู้จองซื "อ กรอกจํานวนเงินที�ต้องการชําระ และคลิก “Next” จากนั "นตรวจสอบข้อมลูการจองซื "อ พร้อม
ทั "งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชําระเงินค่าจองซื "อหุ้น เพื�อเป็นเอกสารประกอบการจองซื "อหุ้น
ต่อไป (ข้อมลูผู้จองซื "อจะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชําระเงินเท่านั "น) 

         

4. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื�น ๆ ผู้จองซื "อสามารถชําระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Mobile 

Banking ของธนาคารอื�น ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ที�ปรากฎบนหน้าจอการทํารายการการจองซื "อผ่าน
เว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื�อชําระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.!) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที�หนงัสือเดินทางของผู้
จองซื "อจะขึ "นมาโดยอตัโนมติั) หรือชําระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์ คําว่า ROBLS01 และกรอก
ข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบรุหสัลกูค้า (Ref.!) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที�ปรากฏในใบรับรองการจอง
ซื "อหุ้น ซึ�งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที�
หนงัสือเดินทางของผู้จองซื "อ กรอกจํานวนเงินที�ต้องการชําระ จากนั "นตรวจสอบข้อมลูการจองซื "อ พร้อมทั "งบนัทึก 
และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการชําระเงินค่าจองซื "อหุ้น เพื�อเป็นเอกสารประกอบการจองซื "อหุ้นต่อไป (ข้อมลูผู้จองซื "อ
จะยึดตามข้อมลู Ref.! และ Ref.# ตามรายละเอียดการชําระเงินเท่านั "น) 

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
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5. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) สําหรับผู้จองซื "อที�ได้เปิด
บญัชีเพื�อซื "อขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง ที�ได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื�อชําระค่าภาระผกูพนัโดย
อตัโนมติั และระบบการโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซื "อ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์
ผ่านเจ้าหน้าที�ผู้ดแูลบญัชี (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซื "อ) เฉพาะส่วนที�ได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิม
ในจํานวนที�ฝากไว้กบับวัหลวงเท่านั "น 

6. การชําระค่าจองซื "อโดยหักจากเงินที�ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื�อซื "อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (โดยสามารถแจ้ง
ความประสงค์ผ่าน IC หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซื "อ) เฉพาะส่วนที�ได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิมในจํานวน
ที�ฝากไว้กบับวัหลวงเท่านั "น 

 ผู้จองซื �อจะต้องชําระเงนิค่าจองซื �อครั�งเดียวต่อ 1 ใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ!มทุน ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ทั �งนี � 
โปรดระบุชื!อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที!สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการชําระเงนิค่าจองซื �อ 

4.2    วิธีการจองซื  อหุ้นสามัญเพิ!มทนุ 

ผู้จองซื �อสามารถจองซื �อหุ้น ตั �งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที! 28 กันยายน 2563 ถึงวันที! 2 ตุลาคม 2563 (รวม
ทั �งสิ �น 5 วนัทําการ) โดยวิธีการ ดงันี � 

1. ผู้จองซื �อหุ้นที!ชําระเงินค่าจองซื �อเรียบร้อยแล้ว ต้องนําหลกัฐานการชําระเงินและเอกสารการจองซื �อยื!น        ณ 
สํานกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซื �อหุ้นที! บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากัด (มหาชน) และห้ามไม่ให้ผู้จอง
ซื �อหุ้นฝากเอกสารการจองซื �อที!ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขา หรือ 

2. ผู้ จองซื �อหุ้ นที!ชําระเงินค่าจองซื �อเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซื �อผ่านระบบ Electronic Pre-emptive Rights 

Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“การจองซื  อผ่านระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซื �อ 

ดงันี � 

2.1. ผู้จองซื �อหุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที!ไม่ได้รับหนังสือรับรอง
สิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชนในการตรวจสอบ 

    

2.2. ผู้ ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น  SCC ณ วันกําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้นที!มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทนุ และจํานวนหุ้นที!สามารถจองซื �อได้ตามสิทธิ จากนั �นคลิก “ยืนยนั” 

  



     สิ!งที!ส่งมาด้วย " 
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2.3. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี � โดยผู้จองซื �อสามารถสแกน QR Code เพื!อชําระเงินผ่านระบบ 
Internet Baking หรือ Mobile Banking หรือ พิมพ์แบบฟอร์มชําระที!สาขาของธนาคาร 

     

  



     สิ!งที!ส่งมาด้วย " 
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2.4. ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการทํารายการ พร้อมทั �งบนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการจองซื �อหุ้นไว้เป็น
เอกสารประกอบการจองซื �อหุ้นต่อไป 

 

3. สําหรับลูกค้าบัวหลวง ผู้จองซื �อสามารถจองซื �อผ่าน IC ทางโทรศัพท์บันทึกเทป เพื!อให้ IC ทําการจองซื �อผ่าน
ระบบ E-RO แทนลกูค้า ตามขั �นตอนและวิธีการที!บวัหลวงได้กําหนด โดยผู้จองซื �อจะต้องเป็นผู้ ที!มีบญัชีซื �อขาย
หลกัทรัพย์กับบวัหลวง (“การจองซื  อที!ผ่านโทรศัพท์”) และผู้จองซื �อจะต้องให้คํายืนยนัทางวาจาในระบบของ
การจองซื �อที!ผ่านโทรศพัท์เกี!ยวกบัที!อยู่ของผู้จองซื �อ และการศึกษาและยอมรับคําเตือนต่าง ๆ เกี!ยวกับการจอง
ซื �อตามที!ปรากฏในระบบการจองซื �อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th 

 ทั �งนี � IC เมื!อรับคํายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซื �อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึกคําสั!งการจองซื �อ
ผ่านระบบที!บวัหลวงจดัเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองซื �อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ชื!อเจ้าหน้าที!
ผู้ดแูลบญัชี วนัและเวลาบนัทึกการจองซื �อผ่านระบบ  

  

28 กนัยายน 2563 

28 กนัยายน 2563 08:00:00 น.

2 ตุลาคม 2563 16:00:00 น.
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หมายเหตุ: 

1. กรณีที!ผู้ ถือหุ้นของ SCC ประสงค์จะจองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทนุเกินสิทธิ 

 ผู้จองซื �อจะต้องแสดงความจํานงในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทนุตามสิทธิของตนให้ครบจํานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื �อหุ้น
สามญัเพิ!มทนุเกินสิทธิ และจะต้องทําการจองซื �อและชําระค่าจองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทนุครั �งเดียวเต็มจํานวนที!จองซื �อ ทั �งใน
ส่วนที!จองซื �อตามสิทธิที!ได้รับ และในส่วนที!ประสงค์จะจองซื �อเกินกว่าสิทธิที!ได้รับ 

โดยผู้จองซื �อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทนุ” (สิ!งที!ส่งมาด้วย 3) หรือบนเว็บไซต์ผ่าน
ระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

 โดยหากมีหุ้นสามญัเพิ!มทนุเหลือจากการจองซื �อตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นของ SCC ที!มีการจองซื �อเกินสิทธิจึงจะได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ!มทนุที!จองซื �อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดหูวัข้อ 3 “วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทนุ” ประกอบ) 

 ทั �งนี � SCGP หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทนุเกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที!ปฏิบติัตามวิธีการ
จองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทนุนี �เท่านั �น 

2. ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นของ SCC ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

สําหรับการยื!นเอกสารจองซื �อที!บวัหลวง ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื �อตามจํานวนเลขทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นที!ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื �อ 1 ชดุ ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื �อหุ้นเท่านั �น 

สําหรับการจองซื �อผ่านระบบ E-RO ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องทําการจองซื �อตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที!ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทนุ กล่าวคือ จองซื �อผ่านระบบ E-RO 1 ครั �ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิ
การจองซื �อหุ้นเท่านั �น 

สําหรับการจองซื �อผ่านทางโทรศพัท์ ผู้ ถือหุ้นของ SCC จะต้องทําการจองซื �อตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที!ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทนุ เฉพาะส่วนที!ได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิมในจํานวนที!ฝากไว้กบับวัหลวงเท่านั �น โดย
จองซื �อผ่านโทรศพัท์ 1 ครั �ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื �อหุ้นเท่านั �น 

  


