
 

 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................................... 
ใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 1,127,550,000 หุน โดยอาจจะมีการจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนไมเกิน 169,130,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
โดยจัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 169,132,500 หุน แกผูถือหุนสามัญของบริษัทปูนซเิมนตไทย จํากัด (มหาชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร  

ในอัตราสวน 7.0950 หุนสามัญ SCC ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน  
และมีสิทธิที่จะไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายตํ่ากวาราคาเสนอขายสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน 

วันที่จองซื้อ     วันที ่ 28 กันยายน 2563    29 กันยายน 2563   30 กันยายน 2563   1 ตุลาคม 2563   2 ตุลาคม 2563                                         
ขอมูลผูจองซื้อหุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน คณะกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซ่ึงเปนตัวแทนรับจองซื้อ 
ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 บัตรประจําตัวประชาชน …………….…….……………………………….………… หรือ    ใบตางดาว    หนังสือเดินทาง    เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ …………….…….………………………………......................................…………… 
ที่อยูใหเปนไปตามท่ีอยูท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SCC  ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date))  
โทรศัพทท่ีติดตอได  ......................................... สัญชาติ .................................. เลขประจําตัวผูเสียภาษี …............................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย  ไมหักภาษี ณ ท่ีจาย  หักภาษี ณ ท่ีจาย  
ขาพเจาผูถือหุนของ SCC ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรตามรายช่ือผูถือหุนสามัญท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน(Record Date)) มีความประสงคขอจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนและขอให
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังน้ี 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุใหชัดเจน) จํานวนหุนที่จองซื้อ (หุน) จํานวนเงินที่ชําระ (บาท) จํานวนเงินที่ชําระ (ตัวอักษร) 
 จองซื้อตามสิทธิทั้งจํานวน    
 จองซื้อนอยกวาสิทธิ    
 จองซื้อเกินกวาสิทธิ (ระบุเฉพาะสวนเกินสิทธิ)     

รวม    
ผูจองซื้อตองยื่นใบจองซ้ือนี้พรอมเอกสารประกอบการจองซ้ือและหลักฐานชําระเงินคาจองซ้ือหุน (สําเนา Bill Payment ตามแบบท่ีกําหนด) ณ ที่ทําการของบัวหลวง ตามที่แจงและกําหนดไว เทาน้ัน โดยสามารถชําระคาจองซ้ือผานระบบ Bill Payment 
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย 
1) ผานเคานเตอรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   เงินโอนผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    ดราฟท/แคชเชียรเช็ค/เช็คบุคคล ผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่เช็ค
...............................................................ลงวันท่ี (28 หรือ 29 หรือ 30) ………….. กันยายน 2563 ธนาคาร...................................สาขา.......................................... สั่งจายในนาม “บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุน“ ลง
วันที่ไมเกินและตองยื่นผานเคานเตอรธนาคาร กอนเวลา Clearing ของแตละสาขาธนาคาร ของวันที่ 30 กันยายน 2563 และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป  
2) ผานชองทาง Electronic Bill Payment โดยตองระบุรายละเอียด Ref.1 เปนเลขทะเบียนผูถือหุน 10 หลัก และ Ref.2 เปนเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางตามขอมูลจริงหนาสมุดทะเบียนผูถือหุน หรือสแกน QR Code ท่ีปรากฎ
บนหนาจอการทํารายการการจองซื้อผานเว็บไซต www.bualuang.co.th เพ่ือชําระเงินไดทันที 
 การโอนเงินผาน Bualuang Internet Banking    การโอนเงินผาน Bualuang Mobile Banking    การโอนเงินผาน Mobile Banking อ่ืน ๆ โปรดระบุธนาคาร....................................................................................... 
ผูจองซ้ือสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซ้ือโดยการสแกน QR Code หรือผานเว็บไซต www.bualuang.co.th เพื่อนําไปเปนขอมูลอางอิงการชําระคาจองซ้ือที่เคาเตอรธนาคารหรือผาน Electronic Bill Payment ท้ังนี้ ผูจองซ้ือหุนจะ
ไดรับการยกเวน คาธรรมเนียมชําระเงินผานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับผูจองซ้ือท่ีมีบัญชีซ้ือขายกับบัวหลวง สามารถติดตอแจงความประสงคผานเจาหนาท่ีผูดูแลบัญชีของทาน (“IC”) หรือแจงผานระบบ E-RO โดยผูจองซ้ือ สามารถชําระเงินดวยวิธ ีดงันี ้
 ชําระโดยโอนเงินผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)    ชําระโดยหักเงินจากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขที่ ....................................................................    และยื่นเอกสารการจองซ้ือใหครบถวนตามที่กําหนด 
เม่ือขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ขาพเจาตกลงใหบริษัทฯ ดําเนินการสงมอบหุนดังกลาวดังตอไปน้ี (โปรดเลือกขอใดขอหน่ึงเทาน้ัน) 
กรณีท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 ใหฝากใบหุนสามัญ ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการให บริษัท..........................................สมาชิกผูฝากเลขท่ี ...............................นําหุนสามัญเขาฝากไวกับ

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยช่ือ…………………………………………………………………………………… เลขท่ี......................................................... ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน 
(ช่ือบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตองตรงกับช่ือผูจองซ้ือ มิฉะน้ันจะดําเนินการออกใบหุนสามัญในช่ือของผูจองซ้ือแทนภายใน 15 วันทําการ นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ และจัดสงใบหุนใหทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date)) 

กรณีท่ีไมมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 ใหฝากใบหุนสามัญ ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนสามัญเขาฝากไวกับ TSD โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพ่ือขาพเจา 

(การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลัง ผูจองซ้ือจะตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ี TSD กําหนด) กรณีเลือกรับหุนเขาบัญชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในชองน้ี โปรดกรอกขอมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาขอบงช้ีการเปนบุคคลสหรัฐ (สําหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนําสงใหแก TSD ท้ังน้ี ในกรณีไมจัดทําเอกสารตามท่ี TSD กําหนด หรือมีขอบงช้ีวาทานอาจเปนบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิไมนําฝากหุนเขาบัญชี 600 โดยจะดําเนินการออกเปนใบหุนแทน และจะจัดสงใบหุนทางไปรษณีย ตามท่ีอยูท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record 
Date)) 

 ใหออกใบหุน ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือของขาพเจาและจัดสงใบหุนใหขาพเจา ตามช่ือท่ีอยูท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถือหุนสามัญของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date)) โดย
ขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหการจัดทําใบหุนและสงมอบใบหุนใหแกขาพเจาภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ (บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหุนท่ีไดรับจัดสรรได
ทันวันทําการแรกของการซ้ือขายหุน) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนําหุนที่จองซ้ือสําหรับผูจองซื้อท่ีถือเปนผูมีสวนรวมในการบริหาร (Strategic Shareholder) ตามนิยามท่ีกําหนดในขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเติม) ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือดําเนินการหามขายหุนตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ 
ในกรณีที่จํานวนเงินท่ีจะชําระเงินคาจองซ้ือ ต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป หากผูรับผลประโยชนท่ีแทจริง* ไมใชผูจองซื้อ โปรดระบุผูรับผลประโยชนที่แทจริง ...........................................................................................................            
* ผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของท่ีแทจริงหรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา หรือบุคคลท่ีลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผูท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาท่ีเก่ียวของ 

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน หรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนไมครบตามจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตน ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยไมมีดอกเบี้ย หรือการชดเชย
ใด ๆ โดยจายเปนเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูจองซ้ือ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 10 วนัทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุนตามท่ีอยูท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SCC ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 (วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน 
(Record Date)) (การรับคืนดวยเช็คขีดครอมอาจมีคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของซ่ึงผูจองซื้อตองรับผิดชอบเม่ือนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 
กรณีผูจองซื้อมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยและมีรายละเอียดบัญชีธนาคารท่ีใหไวกับบัวหลวง จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยวิธีการโอนเงิน ATS เพ่ือเขาบัญชีธนาคารท่ีไดใหขอมูลไว 
การประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับไดเพ่ือการจองซ้ือหุน (Suitability Test) 
กรณีผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1. ขาพเจาไดผานการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแลวไมเกินกวา 2 ป จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือจากบริษัทหลักทรัพยอื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาแลว (กรณีผูจองซ้ือยังไมเคยผานการทําแบบประเมิน Suitability Test หรือผูจองซ้ือไดผานการทําแบบประเมิน 
Suitability Test กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพยอื่นมาแลวเกินกวา 2 ปกอนวันท่ีทําการลงทุน ผูจองซ้ือจะตองจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะจองซื้อในครั้งน้ี) 
2. ขาพเจารับทราบระดับความเส่ียงของหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ขาพเจาจะจองซื้อนี้จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลว 
3. ขาพเจาไดผานขั้นตอนการดําเนินการทําความรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา KYC/CDD และผานการศึกษาขอมูลในเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพยหรือหนังสือชี้ชวนเปนท่ีเรียบรอยแลว 
ท้ังนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของขาพเจาตามขอท่ี 1 ขางตนหรือผลประเมินลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งน้ีออกมาวา ขาพเจาไมเหมาะสมกับการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ขาพเจายังยืนยันและประสงคท่ีจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ และไดลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยันในฐานะผูจองซ้ือ
ดานลาง โดยขาพเจารับทราบวาการลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนครั้งนี้ไมเหมาะสมกับระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับไดตามผลประเมิน Suitability Test ดังน้ัน หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ตอไปในอนาคต ตัวแทนรับจองซื้อ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จาํหนายหลักทรัพยไมมีหนาท่ีตองรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
กรณีผูจองซื้อท่ีเปนนักลงทุนสถาบันไดรับการยกเวนการจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซ้ือ สามารถปฏิเสธการจองซ้ือ ในกรณีท่ีผูลงทุน
ท่ัวไปยังไมมีประวัติการทํา และไมยินยอมทํา Suitability Test หรือ ผูลงทุนรับความเส่ียงตาม Suitability Test ไดตํ่ากวาหุน

สามัญเพิ่มทุนน้ีและไมลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุนสามัญเพิ่มทุนน้ี 

ลงช่ือ X ............................................................................................................. ผูจองซ้ือ 
(...........................................................................................................................) 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามิใชบุคคลท่ีถูกหามมิใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนให ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวน และตามท่ีกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกําหนด ท้ังนี้ ขาพเจาเขาใจและยอมรับวา หากขาพเจาเขาขายเปนบุคคลที่ถูกหามตามท่ีระบุไวในขางตน ขาพเจาจะไมมีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ

เพ่ิมทุนครั้งนี้ เวนแตเปนไปตามขอยกเวนท่ีระบุในตามรายละเอียดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนและตามที่กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ ทั้งน้ี การจองซื้อและการชําระเงินโดยผูจองซื้อหุนตองเปนไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนเพ่ือการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งน้ี ผูจองซ้ือหุนตกลงและรับทราบวา
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อมีสิทธิปฏิเสธไมรับการจองซื้อหากผูจองซ้ือหุนกระทําผิดเง่ือนไขดังกลาว และขาพเจายินยอมและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนท่ีขาพเจาไดระบุไวขางตนหรือในจํานวนตามท่ีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จาํหนายจัดสรรให และจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อปฏิเสธการจองซื้อ ขาพเจายินยอมผูกพันตนเองตามเง่ือนไขขอกําหนดและขอความใดๆ ในหนังสือช้ีชวน รวมท้ังในหนังสือ
บริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ ท่ีมีอยูแลวในขณะนี้ และ/หรือ ซ่ึงจะแกไขเพ่ิมเติมตอไปในภายหนาดวย 

ขาพเจาตกลงและยินยอมใหสถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีขาพเจามีการทําธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของขาพเจารวมถึงขอมูลเก่ียวกับผูรับผลประโยชนท่ีแทจริงของขาพเจาใหแกผูจัดการการจัด
จาํหนายและรับประกันการจําหนายท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวของ และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงท่ีเก่ียวของ 
กรณเีปนผูจองซ้ือท่ีไมมีท่ีอยูจัดสงเอกสารในประเทศไทย 

ขาพเจาขอรับรองและรับประกันวา (1) หากขาพเจาอาศัยหรือมีถิ่นที่อยูหรือสงใบจองซื้อฉบับน้ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้น (1.1) ขาพเจาเปนผูลงทุนสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified institutional buyer: QIB) ตามท่ีนิยามใน Rule 144A ภายใตกฎหมายวาดวยหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 
รวมท้ังทีไ่ดมีการแกไขเพ่ิมเติม ("กฎหมายหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา") (1.2.) ขาพเจาเขาใจวาหลักทรัพยที่กลาวถึงในเอกสารฉบับน้ียังไมไดนําและจะไมถูกนําไปจดทะเบียนภายใตกฎหมายหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา และจะไมมีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพยดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา (1.3) 
ขาพเจาอาจไดรับจัดสรรหลักทรัพยท่ีกลาวถึงในเอกสารฉบับนี้ ในสถานะหลักทรัพยที่มีขอจํากัด (Restrict Securities) ตาม Rule 144A ภายใตกฎหมายวาดวยหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา และ (1.4) ขาพเจาจะไมดําเนินการใดๆ กับใบจองซ้ือฉบับนี้ หากขาพเจามิใช QIB หรือ (2) หากขาพเจามิไดอาศัยหรือมี
ถิ่นท่ีอยูและมิไดสงใบจองซื้อฉบับนี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (2.1) ขาพเจาอาศัยหรือมีถิ่นท่ีอยูในประเทศ (2.1) ท่ีขาพเจาสามารถไดรับใบจองซื้อฉบับนี้ไดโดยชอบดวยกฎหมายและสามารถตอบรับการเสนอขายหรือการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน หลักทรัพยท่ีกลาวถึงในเอกสารฉบับน้ีได เนื่องจากขาพเจาเปน
ผูลงทุนสถาบันอื่นซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Investor) หรือนักลงทุนมืออาชีพ (Professional Investor) (หรือนักลงทุนประเภทอ่ืนท่ีไดรับยกเวนในลักษณะเดียวกัน) ในประเทศดังกลาว (2.2) บริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการสงใบจองซื้อฉบับนี้และจัดสรรหลักทรัพยที่กลาวถึงในเอกสาร
ฉบับนี้ใหแกขาพเจา โดยบริษัทฯ มิไดมีหนาที่ท่ีตองดําเนินการใด ๆ ภายใตกฎหมายหรือกฎเกณฑของประเทศดังกลาว (ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการย่ืนแบบแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย การจดทะเบียนหรือแจง ตามกฎหมายหลักทรัพยของประเทศดังกลาว ("ประเทศที่ไมถูกจํากัด

สิทธิ"))  
ขาพเจาขอรับรองและรับประกันวา (1) ขาพเจามิไดจองซื้อหุนดวยวัตถุประสงคในการเสนอขาย ขาย จําหนาย สงมอบหลักทรัพยใดๆ ท่ีกลาวถึงในเอกสารฉบับน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอ่ืนใด (2) ขาพเจามิไดเปนบุคคลธรรมดา (3) ขาพเจามิไดตอบรับหรือปฏิเสธการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน

โดยปราศจากดุลยพินิจของตนเองเพ่ือประโยชนของบุคคลซ่ึงอาศัยหรือมีถ่ินท่ีอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศท่ีการกระทําดังกลาวน้ันขัดตอกฎหมายของประเทศนั้น ณ ขณะท่ีจัดทําใบจองซ้ือฉบับน้ี และ (4) ขาพเจามีอํานาจอยางเต็มท่ีในการใหคํารับรอง คํารับประกัน และความตกลงท่ีกลาวถึงใน
เอกสารฉบับน้ี   

โดยไมมีผลกระทบตอขอความขางตน บริษัทฯ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ (แตไมจําเปน) ท่ีจะถือวาใบจองซ้ือเปนโมฆะหาก (1) ความปรากฏแกบริษัทฯ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทน
รับจองซื้อวาใบจองซ้ือดังกลาวถูกจัดทําหรือสงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศท่ีไมใชประเทศที่ไมถูกจํากัดสิทธิ หรือบริษัทฯ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือตัวแทนรับจองซ้ือ เชื่อวาอาจเปนการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศดังกลาว หรือ (2) ถูกจัดทําโดย
มีวัตถุประสงคท่ีจะยกเวนคํารับรองและและความตกลงรับประกันใด ๆ ขางตน 

การลงทุนในหุนมีความเส่ียงและกอนตัดสินใจจองซ้ือหุน ผูจองซื้อควรอานหนังสือช้ีชวนหรือขอมูลท่ีมีสาระตรงตามขอมูลสรุป
สาระสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) อยางรอบคอบกอนตัดสินใจจองซ้ือหุน 

  ลงช่ือ X......................................................................................................... ผูจองซ้ือ 
(.........................................................................................) 

แบบ ข.  
สําหรับผูถือหุนของ SCC 

กรอกใบจองซื้อ 1 ใบตอ 1 เลข
ทะเบียนผูถือหุนเทานั้น 



 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย) 
วันท่ีจองซ้ือ     วันท่ี   28 กันยายน 2563     29 กันยายน 2563    30 กันยายน 2563    1 ตุลาคม 2563    2 ตุลาคม 2563 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................... 
บริษัทฯ หรือบัวหลวง ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ........................................................................................... เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน ........................................ หุน รวมเปนเงิน ..................................................... บาท โดยชําระผาน
ระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย  
1) เคานเตอรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  การโอนเงนิ   ดราฟท/แคชเชียรเช็ค/เช็คบุคคล เลขท่ีเช็ค ….………...........................……. ลงวันท่ี (28 หรือ 29 หรือ 30) ………….. กันยายน 2563 ธนาคาร……....................................………. 
สาขา ……..................................…………. 
2) Electronic Bill Payment  การโอนเงนิผาน Bualuang Internet Banking  การโอนเงินผาน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงนิผาน Mobile Banking อ่ืน ๆ โปรดระบุธนาคาร......................................................................................... 
สําหรับผูจองซ้ือท่ีมีบัญชีซ้ือขายกับบัวหลวง    การโอนเงินผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)    ชําระโดยหักเงนิจากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี ......................................................................................................................................... 
โดยหากผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหดําเนินการ 
 ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก ..................................................................................... บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี .................................................................................... 
 ออกหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา 
 ออกใบหุนในนามผูจองซ้ือ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ (เฉพาะใบหุนเทาน้ัน)  

เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
หมายเหตุ:  หามไมใหผูจองซ้ือฝากเอกสารการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไมวาสาขาใด ๆ 
 

BROKER 
ผูฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษทั 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 บริษัทหลักทรัพย เอสบไีอ ไทย ออนไลน จํากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 บริษทัหลักทรัพย เมอรริล ลินซ (ประเทศไทย) จํากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารเนอร จํากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมโิก จํากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี้แบงก เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผูรับฝากทรัพยสิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 

ธนาคารทิสโก จํากัด (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสนิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES   

345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


