
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

                                                                                                                                                                                                 ใบจองซ้ือเลขที่ .................................................................................... 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,365,576,042 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท 
วันที่จองซื้อ     วันที่  21 มิถุนายน 2564    22 มิถุนายน 2564   23 มิถุนายน 2564   24 มิถุนายน 2564   25 มิถุนายน 2564 

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซ่ึงเป็นตัวแทนการรับจองซ้ือหุ้นของบริษัทฯ 
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บัตรประจำตัวประชาชน …………….…….……………………………….………… หรือ    ใบต่างด้าว    หนังสือเดินทาง    เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี …………….…….…………………………………………… 
ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญท่ีปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Rights Offering (Record Date) ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้  ......................................... สัญชาติ .................................. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …............................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่าย  หักภาษี ณ ท่ีจ่าย  
ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญท่ีปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Rights Offering (Record Date) ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 มีความประสงค์ขอจองซ้ือ
หุ้นสามัญและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังน้ี 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน) จำนวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) จำนวนเงินท่ีชำระ (บาท) จำนวนเงินท่ีชำระ (ตัวอักษร) 
 จองซื้อตามสิทธิท้ังจำนวน    
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ    
 จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)     

รวม    
ผู้จองซ้ือต้องยื่นใบจองซ้ือน้ีพร้อมเอกสารประกอบการจองซ้ือและหลักฐานชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้น (สำเนา Bill Payment ตามแบบท่ีกำหนด) ณ ท่ีทำการของบัวหลวง ตามท่ีแจ้งและกำหนดไว้ เท่าน้ัน โดยสามารถชำระค่าจอง
ซ้ือผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย  
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) เลขท่ีเช็ค..................................................ลงวันท่ี...............มิถุนายน 2564 ธนาคาร...................................สาขา.......................................... สั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซื้อหุ้น“ ลงวันท่ีไม่เกินและต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคาร ของวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป  
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางตามข้อมูลจริงหน้าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น      
หรือสแกน QR Code ท่ีปรากฎบนหน้าจอการทำรายการการจองซ้ือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชำระเงินได้ทันที 
 การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking    การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking    การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร....................................................................................... 
ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อโดยการสแกน  QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระค่าจองซื้อท่ีเคาเตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill 
Payment ท้ังน้ี ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
สำหรับผู้จองซื้อท่ีมีบัญชีซื้อขายกับบัวหลวง สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลบัญชีของท่าน (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซ้ือ สามารถชำระเงินด้วยวิธี ดังน้ี 
 ชำระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)    ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขท่ี .............................................    และยื่นเอกสารการจองซ้ือให้ครบถ้วนตามท่ีกำหนด 
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวดังต่อไปน้ี (โปรดเลือกข้อใดข้อหน่ึงเท่าน้ัน) 
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญ ตามจำนวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ บริษัท..........................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ...............................

นำหุ ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื ่อเข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ชื ่อ……………………………………………………………………………………………  
เลขท่ี......................................................... ซ่ึงข้าพเจา้มีอยูกั่บบริษัทน้ัน (ชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซ้ือ มิฉะน้ันจะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญในชื่อของผู้จองซ้ือแทน) 

 ให้ฝากใบหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
(Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมลูใน 
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนำส่งให้แก่ TSD ท้ังน้ี ในกรณีไม่
จัดทำเอกสารตามท่ี TSD กำหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นำฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ ตาม
รายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญท่ีปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 ให้ออกใบหุ้น ตามจำนวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้า ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญท่ีปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้น
เท่าน้ัน) (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซ้ือขายหุ้น) 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญท่ีจองซ้ือ ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญโดย (กรณีไม่ระบุเลือกจะดำเนินการคืนด้วยเช็คตามวิธีท่ีกำหนด) 
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าตามท่ีปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) (“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น”) เฉพาะธนาคารท่ีกำหนด 9 
ธนาคารได้แก่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน ) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในกรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีน้ี บริษัทฯหรือตัวแทนสงวนสิทธิในการคืนด้วยเช็คตามวิธีท่ีกำหนด 
สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น    
กรณีผู้จองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารท่ีให้ไว้กับบัวหลวง บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นโดยวิธีการโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารท่ีได้ให้ข้อมูลไว้ 
คำรับรองและข้อตกลงของผู้จองซื้อ 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการ
จองซ้ือท่ีถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ท่ีสั่งจ่ายแล้วน้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว   
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดังกล่าว
รวมท้ังวิธีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนท้ังท่ีใช้บังคับอยู่และท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S (“Regulation S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 (“U.S. 
Securities Act”) และมีท่ีอยู่นอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และผู้จองซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น 
ใบจองซื้อน้ีมีความสำคัญ และผู้จองซื้อพึงให้ความสนใจ การนำส่งใบจองซื้อน้ีกระทำโดยลับเฉพาะและสงวนสำหรับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นท่ีได้รับใบจองซื้อน้ี และไม่พึงถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นใด 
(นอกจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ้ำในรูปแบบใด ๆ ใบจองซ้ือน้ีและหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นท่ีแนบมาน้ีไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอหรือเชื้อเชิญเพื่อการขายหรือการออกหลักทรัพย์ 
หรือการชี้ชวนเพื่อการเสนอให้ซื้อ หรือจองซื้อหุ้นใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดที่การเสนอขายหรือการชี้ชวนนั้นจะขัดต่อกฎหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอ กประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตาม
นิยามท่ีกำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions) ตามนิยามท่ีกำหนดและภายใต้ Regulation S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ ใบจองซ้ือน้ีควรถูกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น และการขอจองซ้ือหุ้นของบริษัทฯ น้ันจะเกิดขึ้นได้และได้รับการยอมรับโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเง่ือนไข
ของการจองซ้ือท่ีระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเท่าน้ัน 
   ลงชื่อ ................................................................................... ผู้จองซ้ือ 

(.........................................................................................) 
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วันท่ีจองซ้ือ     วันท่ี  21 มิถุนายน 2564   22 มิถุยายน 2564   23 มิถุยายน 2564   24 มิถุนายน 2564   25 มิถุนายน 2564                                        ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................ 
บริษัทฯ หรือบัวหลวง ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)........................................................................................................................ เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน .......................................................... หุ้น                                                                            
รวมเป็นเงิน ........................................................ บาท โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย  
1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  การโอนเงิน   ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล เลขท่ีเช็ค ….………………..... ลงวันท่ี ….... มิถุนายน 2564 ธนาคาร……..................... สาขา ……........................... 
2) Electronic Bill Payment  การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking  การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ  โปรดระบุธนาคาร.................................................... 
สำหรับผู้จองซื้อท่ีมีบัญชีซื้อขายกับบัวหลวง    การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)    ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขท่ี ................................................................................................. 
โดยหากผู้จองซ้ือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการ 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก .................................................................. บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขท่ี ............................................................ 
 ออกหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยนำเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซ้ือ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ (เฉพาะใบหุ้นเท่าน้ัน)                      

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
หมายเหตุ:  ห้ามไม่ให้ผู้จองซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ 
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BROKER 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟลิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรนาคินภทัร จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

213 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์เนอร์ จำกัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

016 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

026 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

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

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

303 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (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) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

343 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  
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) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (BROOK)  

Notification of the subscription for Right offering (XR) of BROOK 

      ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

  BROOK 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     05/05/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    07/05/2021 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  5:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.40   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     21/06/2021 - 25/06/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          22/06/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : 1 หุน้เพ่ิมทนุไดร้ับ 
2 (BROOK-W6) ฟร,ี 2 หุ้นเพ่ิมทุนได้รับ 1 
(BROOK-W7) ฟร ีกรณีบัตรประชาชนตลอด
ชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



หุ้น   

หุ้น

 23   191    10500

  23rd Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

 23   191    10500

  23rdFl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

  

บรษัิท บรุค๊เคอร ์กรุป๊ จํากัด (มหาชน)(BROOK)
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Service Code :  ROBLS01
BR.NO. 0101

 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

Service Code :  ROBLS01

BR.NO. 0101 
 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

บรษัิท บรุค๊เคอร ์กรุป๊ จํากัด (มหาชน)(BROOK)
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED                 

 

BROOK

/Operations Dept.(02) 618-1122,1133,1141,1142,1143,1146,1147

 /Fax : (02) 618-1120

/Operations Dept.(02) 618-1122,1133,1141,1142,1143,1146,1147

 /Fax : (02) 618-1120

สิ�งที�ส่งมาดว้ย5
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บริษัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

รายละเอียดวิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญ 
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วิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุของ 
บริษัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 ถึงวนัท่ี 25 มิถนุายน 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)  

2. สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้ไดท้ี่ส  านักงานใหญ่ของ
ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่  21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่  25 มิถุนายน 2564          
(รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตามที่อยู่ดา้นล่าง 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ทีอ่ยู่  ชัน้ 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์191 สีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

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

ทัง้นี ้งดรบัการจองซือ้ทางไปรษณียห์รือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชยท์ั่วประเทศ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ในต่างจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท่านมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยทางบริษัทหลกัทรพัย์
ของท่านจะใหค้  าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ใหก้บัตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้ต่อไป 

นอกจากการจองซือ้หุน้ท่ีส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้ดงัที่กล่าวแลว้ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถ
จองซือ้หุน้ผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต ์www.bualuang.co.th ตามที่ระบใุนหวัขอ้ 3 “วิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้
และการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ” ในเอกสารฉบบันี ้

  

http://www.bualuang.co.th/
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3. วธิกีารช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นและการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1     วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) แต่ละสาขา) ของวนัที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวนัที่ 25 มิถุนายน 
2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. การช าระเงินโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ โดยใชแ้บบฟอรม์ใบ
ช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพรอ้มระบุรหัสลูกคา้ 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึ่งจัดส่งโดยบริษัท 
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพยฯ์”)) และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็น
เลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้ และช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่
ผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกรุงเทพ ไดท้กุสาขา 

กรณีช าระดว้ยเช็ค ดร๊าฟท ์หรือแคชเชียรเ์ช็ค ต้องลงวันที ่21 หรือ 22 หรือ 23 มิถุนายน 2564 เท่าน้ัน 
และจะต้องช าระค่าจองซือ้หุ้นผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกรุงเทพ ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร 
ของวันที ่23 มิถุนายน 2564 โดยสั่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการ

จองซือ้หุ้น” และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

หากผูจ้องซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หุน้หลังจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที ่23 มิถุนายน 2564 
จะตอ้งช าระเป็นเงนิสดหรือโอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment เท่าน้ัน 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้จะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ 
หรือ 

2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง  Internet Banking 
ส าหรบัผูท้ี่มีบญัชีธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และไดท้ าเรื่องขอใชง้านผ่านระบบ Bualuang Internet Banking 
(“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพแล้ว โดยผู้จองซือ้สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบน
หนา้จอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต ์www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Bualuang 
iBanking (ขอ้มลูรหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัร
ประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตั)ิ หรือช าระเงินโดยการกรอก 
Service Code โดยพิมพค์ าว่า ROBLS01 และกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นโดยระบุรหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลข
ทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึ่งจัดส่งโดยศูนยร์บัฝากหลักทรพัยฯ์ 
และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้ กรอกจ านวน
เงินที่ตอ้งการช าระ จากนัน้ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ พรอ้มทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการช าระ
เงินค่าจองซือ้หุน้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ต่อไป (ขอ้มลูผูจ้องซือ้จะยึดตามขอ้มลู Ref.1 และ 
Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 

3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนั
ธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสามารถสแกน QR Code ที่
ปรากฎบนหนา้จอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต ์www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ 

http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
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Mobile Banking (ขอ้มลูรหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็น
เลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือช าระเงินโดย
การกรอก Service Code โดยพิมพ์ค าว่า ROBLS01 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัสลูกค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึ่งจดัส่งโดยศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยฯ์และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้ 
กรอกจ านวนเงินที่ตอ้งการช าระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ พรอ้มทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์
หลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ต่อไป (ขอ้มูลผูจ้องซือ้จะยึด
ตามขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 

4. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนั 
Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหนา้จอการท ารายการการ
จองซือ้ผ่านเว็บไซต ์www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ขอ้มูลรหัสลูกค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ี
หนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือช าระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ ์
ค าว่า ROBLS01 และกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นโดยระบรุหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั 
ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึ่งจดัส่งโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็น
เลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้ กรอกจ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระ จากนัน้
ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ พรอ้มทั้งบนัทึก และ/หรือพิมพห์ลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ต่อไป (ขอ้มลูผูจ้องซือ้จะยึดตามขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียด
การช าระเงินเท่านัน้) 

5. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ได้
เปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับวัหลวง ที่ไดด้  าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อช าระค่าภาระ
ผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ (โดยสามารถ
แจง้ความประสงคผ่์านเจา้หนา้ที่ผูด้แูลบญัชี (“IC”) หรือแจง้ผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้องซือ้) เฉพาะส่วนท่ี
ไดสิ้ทธิจากหุน้สามญัเดิมในจ านวนที่ฝากไวก้บับวัหลวงเท่านัน้  

6. การช าระค่าจองซือ้โดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่ในบญัชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยก์ับบวัหลวง (โดยสามารถ
แจง้ความประสงคผ่์าน IC หรือแจง้ผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้องซือ้) 

3.2    วิธีการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หุน้ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวนัที่ 25 มิถุนายน 
2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผูจ้องซือ้หุน้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งน าหลักฐานการช าระเงินและเอกสารการจองซือ้ยื่น        
ณ ส านักงานใหญ่ของตัวแทนการรบัจองซือ้หุน้ที่ บริษัทหลักทรพัย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) (“การย่ืน
เอกสารจองซื้อที่บัวหลวง”) และหา้มไม่ใหผู้จ้องซือ้หุน้ฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุก
สาขา หรือ 

http://www.bualuang.co.th/
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2. ผู้จองซือ้หุ้นที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Rights Offering       
(“E-RO”) บนเว็บไซต ์www.bualuang.co.th (“การจองซือ้ผ่านระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

2.1. ผูจ้องซือ้หุน้สามารถตรวจสิทธิผ่านเวบ็ไซต ์www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไม่ไดร้บัหนงัสือรบัรอง
สิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ 

 
 

 

 

2.2. ผูถื้อหุน้จะทราบเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้เดิม และจ านวนหุน้ที่สามารถจองซือ้ไดต้ามสิทธิ 
จากนัน้คลิก “ยืนยนั” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
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2.3. กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นในช่องต่อไปนี ้ โดยผูจ้องซือ้สามารถสแกน QR Code เพื่อช าระเงินผ่าน
ระบบ Internet Baking หรือ Mobile Banking หรือ พิมพแ์บบฟอรม์ช าระท่ีสาขาของธนาคาร 
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2.4. ตรวจสอบขอ้มลูและยืนยนัการท ารายการ พรอ้มทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการจองซือ้หุน้ไว้
เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ต่อไป 

 

3. ส าหรบัลกูคา้บวัหลวง ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่าน IC ทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป เพื่อให ้IC ท าการจองซือ้
ผ่านระบบ E-RO แทนลกูคา้ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่บวัหลวงไดก้ าหนด โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มี
บัญชีซือ้ขายหลักทรพัยก์ับบวัหลวง (“การจองซื้อที่ผ่านโทรศัพท”์) และผูจ้องซือ้จะตอ้งใหค้  ายืนยนั
ทางวาจาในระบบของการจองซือ้ที่ผ่านโทรศพัทเ์ก่ียวกบัท่ีอยู่ของผูจ้องซือ้ และการศึกษาและยอมรบัค า
เตือนต่าง ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ตามที่ปรากฏในระบบการจองซือ้ผ่านเว็บไซต ์www.bualuang.co.th 

ทัง้นี ้IC เมื่อรบัค ายืนยนัพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกค าสั่งการ
จองซือ้ผ่านระบบที่บวัหลวงจดัเตรียมไว ้โดยระบบจะแสดงขอ้มลูการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป 
ชื่อเจา้หนา้ที่ผูด้แูลบญัชี วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ  
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หมายเหตุ: 

1. กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ 

 ผูจ้องซือ้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ใน
ส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บั 

โดยผูจ้องซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) หรือบนเว็บไซตผ่์าน
ระบบ E-RO ใหค้รบถว้น ชดัเจน 

 โดยหากมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะไดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสิทธิต่อไป (โปรดดหูวัขอ้ 5 “เงื่อนไขในการจองซือ้” ประกอบ)  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุนีเ้ท่านัน้  

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  

ส าหรบัการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บวัหลวง ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่
ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อ
หุน้/ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้เท่านัน้   

ส าหรบัการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO ผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรอง
สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ E-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/ใบรบัรองสิทธิการ
จองซือ้หุน้เท่านัน้ 

ส าหรบัการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท ์ผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรับรอง
สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ เฉพาะส่วนที่ไดสิ้ทธิจากหุน้สามญัเดิมในจ านวนที่ฝากไวก้บับวัหลวงเท่านัน้ โดยจองซือ้
ผ่านโทรศพัท ์1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้เท่านัน้ 
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4. เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.1. ส าหรับผู้ถือหุ้นทีย่ื่นเอกสารจองซือ้ทีบ่ัวหลวง 

4.1.1. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่กรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อครบถว้น  

บรษิัทฯ จะท าการจดัส่งใบจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ในวนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถขอรบัใบจองซือ้หุน้ไดท้ี่ส  านกังานใหญ่ของตัวแทน
การรบัจองซือ้หุน้ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซต ์www.brookergroup.com 

4.1.2. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งจะระบุจ านวนหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้แต่ละรายมีสิทธิไดร้บัจดัสรร (ถา้มี) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้เดิม
จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เดิมที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองสิทธิการ
จองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

4.1.3. หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ 

4.1.4. ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามข้อ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้        
ชื่อ/ชื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหุน้ตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในวนัก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุน้จะตอ้ง
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรบัรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็น
ตน้ และขอใหแ้นบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
และ 

-  กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบค ายินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูป้กครองที่ผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และส าเนาทะเบียนบา้นท่ี
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุน้ 
ซึ่งกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งและประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

http://www.brookergroup.co/
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- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนที่ยงั
ไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูร้บัมอบอ านาจ รบัรองส าเนาถกูตอ้ง อนึ่ง หากหนงัสือ
มอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบอ านาจ
ดว้ย และ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลที่ออกใหไ้ม่เกิน 1 
ปี นับจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดร้บัรองส าเนาเอกสารขา้งตน้ ที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัการรบัรองลงลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary 
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรอง
ลายมือชื่อของผูจ้ดัท าหรือผูใ้หค้  ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่สถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทย
ในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ 
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัถึงวนัจองซือ้หุน้ 

4.1.5. ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะตอ้งมีหนังสือมอบอ านาจให้ Custodian 
ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุน้และเอกสารประกอบการจองซือ้ จะลงนามโดย Custodian และจะตอ้ง
มีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ  านาจลงนาม พรอ้มส าเนาบัตรประจ าตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสาร
ประกอบการแสดงตนของผูม้ีอ  านาจลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

4.1.6. หนังสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์  30 บาท (กรณีที่มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจมา
กระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูจ้องซือ้และผูร้บัมอบอ านาจซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.1.7. แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้
บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 
เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์ 
(Issuer Account) เท่านัน้) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8) 

 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 
จะตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและ
นิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเขา้บัญชีผู้ออกหลักทรพัย ์( Issuer Account) และแบบสอบถาม
ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer Account) เท่านั้น)” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8) พรอ้มลง
นามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเพื่อน าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
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 เมื่อผูจ้องซือ้ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ใหแ้ก่บวัหลวงแลว้ บรษิัทฯ และบวัหลวงจะถือว่า
ผูจ้องซือ้ไดใ้หค้  ารบัรองว่าขอ้มลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ไดล้งไวแ้ลว้ในเอกสารนัน้นัน้ (ไม่ว่าผูจ้องซือ้เป็นผู้
กรอกขอ้มลู รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผูร้บัมอบอ านาจหรือตวัแทนซึ่งรวมถึงบริษัท
นายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล 
รายละเอียด หรือลายมือชื่อดงักล่าวผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ และบวัหลวงจะไม่
รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใชดุ้ลยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ใน
กรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใชข้อ้มลูดงักล่าว ผูจ้องซือ้ตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือ
เรียกใหบ้ริษัทฯ หรือบวัหลวงรบัผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใด ๆ ทัง้สิน้ และบริษัทฯ และบวัหลวงจะไม่
รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสญูเสียที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวขา้งตน้หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถว้น บรษิัทฯ 
หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูจ้องซือ้ไม่ประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทฯ หรือบวัหลวงอาจใชด้ลุยพินิจในการพิจารณายกเวน้การรบัเอกสารประกอบการจองซือ้บางประการใหแ้ก่ผู้
จองซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  

  นอกจากนี ้บรษิัทฯ และบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัส่งเอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและการ
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท าให้
บรษิัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจดัสรร
ตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมนี ้

4.2. ส าหรับผู้ถือหุ้นทีจ่องซือ้ผ่านระบบ E-RO 

4.2.1. กรอกขอ้มลูในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต ์www.bualuang.co.th ใหค้รบถว้น 

4.2.2. แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ E-RO 

5. เงือ่นไขในการจองซือ้ 

5.1. กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร ผูถื้อหุน้ที่แจง้ความประสงคจ์องซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษใหปั้ดทิง้ หรือจองซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่นอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรร จะไดร้บัการ
จดัสรรหุน้ทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

5.2. กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ
ของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) ใหค้รบถว้น ชดัเจน และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนครัง้
เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บั  

ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ จะ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใน
ราคาเดียวกนักบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิดงันี ้

1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวน
มากกว่าหรือเท่ากับจ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ

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


     ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
 

 

12 

 

หุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมและไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นตามจ านวนที่แสดงความ
จ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมดทุกราย อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะจองเกิน
สิทธิน้ัน จะต้องไม่ท าให้จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีผู้่ถือหุ้นน้ันๆได้รับในคร้ังนีมี้จ านวนเกินกว่าทีต่นถือ
อยู่ ณ วัน XR ดังน้ันผลลัพธ์สุดท้ายคือจะไม่มีผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะจองเกินสิทธิรายใด จะได้รับการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนีเ้กินอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

 

2. ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวนนอ้ยกว่า
จ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(ก) บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวโดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมา
คูณดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ ผลลพัธจ์ากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการ
จดัสรรจะตอ้งไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้ครบถว้นแลว้อย่างไรก็
ตาม การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะจองเกินสิทธิน้ัน จะต้องไม่ท าให้จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทีผู้่ถือหุ้นน้ัน ๆ ได้รับในคร้ังนีมี้จ านวนเกินกว่าทีต่นถืออยู่ ณ วัน XR ดังน้ันผลลัพธสุ์ดท้าย
คือจะไม่มีผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์องเกินเสิทธิรายใด จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้เกิน
อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2. (ก) บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
โดยน าสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่คงเหลือนัน้ 
ผลลัพธ์จากการค านวณจะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจัดสรรจะตอ้งไม่เกิน
จ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้ครบถว้นแลว้อย่างไรก็ตาม การจัดสรร
หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะจองเกินสิทธิน้ัน จะต้องไม่ท าให้จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้น
น้ันๆได้รับคร้ังนีมี้จ านวนเกินกว่าทีต่นถืออยู่ ณ วัน XR ดังน้ันผลลัพธสุ์ดท้ายคือ จะไม่มีผู้ถือหุ้นที่
ประสงคจ์องเกินเสิทธิรายใด จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้เกินอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นีจ้นกว่าไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

5.3. บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ใหม่เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้ใหม่ (Record Date) ตามสดัส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอ
ขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการ
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท าใหบ้รษิัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

5.4. ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้แลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 

5.5. ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดว้ยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่จะ
สมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทฯ หรือบวัหลวงสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนดเท่านัน้  
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5.6. หาก (1) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุน้ หรือบวัหลวงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดไ้ม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็
ตามที่มิใช่ความผิดของบรษิัทฯ หรือบวัหลวง ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงิน
ค่าหุน้ตามที่ก าหนด หรือ (2) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ครบถว้นหรือชดัเจน บรษิัทฯ หรือบวั
หลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต่อไป หรือใหเ้ป็นไปตามดลุยพินิจของบวัหลวง 

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผูถื้อหุน้มิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน และด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนดเพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บรษิัท
ฯ หรือบวัหลวงมีสิทธิจะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยบริษัทฯ หรือบวัหลวงขอสงวน
สิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต่อไป 

5.7. บริษัทฯ และบวัหลวงขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือขอ้มลู
ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือขอ้จ ากดัในการ
ด าเนินงาน 

6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้าม)ี 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ หรือผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่
ไดร้บัการจดัสรร แต่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุนอ้ยกว่าจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ บรษิัท
ฯ หรือบวัหลวงจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/
หรือ ค่าเสียหายใด ๆ  ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูถื้อหุน้ระบุไวใ้น
ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

6.1. กรณีผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์ับบวัหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้จะด าเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการ
โอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขา้บญัชีธนาคารในนามของผูจ้องซือ้ตามขอ้มลูเปิดบญัชีที่ใหไ้ว้
กบับวัหลวง ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

6.2.  กรณีจองซือ้ผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้จะด าเนินการโดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้  โดยผูจ้อง
ซือ้สามารถระบุบญัชีธนาคาร ที่ก าหนด 9 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)(BBL) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)(KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)(BAY) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)(KBANK) ธนาคารซี
ไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน)(CIMBT) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)(TMB) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)
(SCB) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)(TBANK) และ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)(UOBT) โดยจะโอนเงินเขา้บญัชี
ธนาคารของผูจ้องซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นระบบ E-RO ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
หรือ 

6.3  กรณียื่นเอกสารจองซือ้ที่บวัหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหโ้อนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้
ตามที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้(Record date)  
โดยก าหนดที่ 9 ธนาคาร คือ BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMBT, TMB, SCB, TBANK, UOBT หรือเลือกใหด้  าเนินการ
จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุน้ของบรษิัทฯ  ณ วนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record date)  ภายใน 10 วนัท าการ นบัจาก
วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซือ้ได ้
ตามที่ระบุไวใ้นเงื่อนไขขา้งตน้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือบัวหลวง แลว้นั้น 
บริษัทฯ หรือบวัหลวงจะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบเป็น
เช็คธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่
ปรากฎในสมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้สามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่
ออกใหม่ ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

กรณีการรบัคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดใ้นก าหนดเวลาดงักล่าว บวัหลวง จะตอ้งช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรา
รอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไม่ไดร้ับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว จนถึงวนัท่ีสามารถจดัส่งได ้อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการโอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร
หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขา้บญัชีธนาคารของผู้
จองซือ้ตามที่ระบุไวใ้นเงื่อนไขขา้งตน้ หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้หุน้คืนทางไปรษณียล์งทะเบียนใหผู้จ้องซือ้ตามที่
อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้สามัญที่ปรากฎ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 แลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บั
การจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด  ๆ จากบริษัทฯ หรือ 
บวัหลวง อีกต่อไป 

ทั้งนี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสูญหายในการจดัส่งเช็ค หรือความ
ผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือบวัหลวงเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบวัหลวง เช่น 
ขอ้มลูชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้สามญัที่ปรากฎ ณ วนั
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ และบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักล่าว 

7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้ 

ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

7.1. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless System) โดย
ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้บรษิัทฯ จะ
ด าเนินการน าหุน้สามญัเพิ่มทุน ที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” 
และศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ที่บริษัทหลักทรพัยน์ั้นฝากหุ้นอยู่ และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

 ในขณะเดียวกนับรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่ผูจ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บั
การจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 7.1 นี้ ชื่อของผู้จองซือ้จะตอ้งตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี  ซือ้ขาย
หลักทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพิ่มทุนไวใ้นบญัชีของบริษัทหลักทรพัยด์งักล่าว มิฉะนั้นแลว้บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ ตามขอ้ 7.3 ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

7.2. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless System) โดย
ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามัญเพิ่มทุน ในบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะ
ด าเนินการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ ตามจ านวนที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 
600 และออกหลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ หากผูจ้องซือ้
ตอ้งการถอนหุน้สามญัเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้สามารถติดต่อไดท้ี่
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุน้สามญัเพิ่มทุนตามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด ในกรณี
นีผู้จ้องซือ้หุน้จะตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐั 
(ส าหรบับคุคลธรรมดาและนิติบคุคล)” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)" (ส าหรบั
ผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่  600 (Issuer Account)) พรอ้มลงนามรบัรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มลู และน าส่งใหบ้วัหลวงพรอ้มเอกสารจองซือ้อื่น ๆ  

ทั้งนี ้หากผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ  7.3 ทั้งนี ้ การถอน
หลกัทรพัยท์ี่ฝากไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้
ที่น าฝากในบัญชีดงักล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรพัยไ์ดท้นัภายในวนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.3. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ บริษัทฯ โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่ง
มอบใบหุน้ตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฎ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้ที่ไดร้บัการจดัสรรจะ
ไม่สามารถขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงั
จากที่หุน้สามญัที่ออกใหม่ของบรษิัทฯ ไดเ้ริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน้ ตามขอ้ 7.3 ใหแ้ก่ผู้
จองซือ้แทน 

8.       ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

8.1. ชื่อผูจ้องซือ้และชื่อเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดียวกนั หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบคุคล
อื่น จะไม่สามารถฝากหุน้เขา้บญัชีไดแ้ละผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้ไดท้นัทีในวนัแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัที่ออก
ใหม่ของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

8.2. โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(รหสัโบรกเกอร)์ ที่ประสงคจ์ะน าหุน้เขา้บญัชีซือ้หลกัทรพัยข์องตนเอง
ใหถู้กตอ้ง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยผิ์ด หุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือบวั
หลวง จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือความล่าชา้ในการติดตามหุน้ 
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8.3. หากบรษิัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุน้คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสยั
ที่บรษิัทฯ หรือบวัหลวง จะด าเนินการได ้บรษิัทฯ และบวัหลวง จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด 
และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้หุ้นที่จะตอ้งช าระคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้ับการจัดสรรไม่ครบโดย 
บรษิัทฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 5 “เงื่อนไขในการจองซือ้” 

8.4. หากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้ับช าระ บริษัทฯ หรือ  
บวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั  

8.5. ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพิ่มทุนไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผูจ้อง
ซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) 
(ส าหรบัผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 
8) เพื่อน าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะขอใหอ้อกเป็นใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ 

8.6. หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามไดท้ี่ 

บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์191 สีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

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

แผนทีบ่ริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
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