
 

 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................................... 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั กลัฟ์ เอน็เนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวนไม่เกิน 1,066,650,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น  

                               มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 30 บาท 
วนัทีจ่องซือ้     วนัที่  14 กนัยายน 2563    15 กนัยายน 2563   16 กนัยายน 2563   17 กนัยายน 2563   18 กนัยายน 2563 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 
เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บวัหลวง”) ซึง่เป็นตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้ของบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นติบิุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บตัรประจ าตวัประชาชน …………….…….……………………………….………… หรอื    ใบต่างดา้ว    หนงัสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนติบิุคคล เลขที ่…………….…….…………………………………………… 
ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ Rights Offering (Record Date) ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2563 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ ......................................... สญัชาต ิ.................................. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี…............................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  
ขา้พเจา้ถอืหุน้สามญัเดมิตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ Rights Offering (Record Date) ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2563 มคีวามประสงคข์อจองซือ้
หุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่องบรษิทัฯ ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบใุห้ชดัเจน) จ านวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 
 จองซือ้ตามสทิธทิ ัง้จ านวน    
 จองซือ้น้อยกว่าสทิธ ิ    
 จองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะสว่นเกนิสทิธ)ิ     

รวม    
ผูจ้องซือ้ตอ้งยืน่ใบจองซือ้นี้พรอ้มเอกสารประกอบการจองซือ้และหลกัฐานช าระเงนิคา่จองซือ้หุน้ (ส าเนา Bill Payment ตามแบบทีก่ าหนด) ณ ทีท่ าการของบวัหลวง ตามทีแ่จง้และก าหนดไว ้ เทา่นัน้ โดยสามารถช าระค่าจอง
ซือ้ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย  
1) ผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  เงนิโอนผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    ดร๊าฟท/์แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็บุคคล ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) เลขทีเ่ชค็.....................................................ลงวนัที.่..............กนัยายน 2563 ธนาคาร...................................สาขา.......................................... สัง่จ่ายในนาม “บริษทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการ
จองซ้ือหุ้น“ ลงวนัทีไ่มเ่กนิและตอ้งยืน่ผา่นเคาน์เตอรธ์นาคาร กอ่นเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคาร ของวนัที ่16 กนัยายน 2563 และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป  
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอยีด Ref.1 เป็นเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั และ Ref.2 เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรอืเลขทีห่นังสอืเดนิทางตามขอ้มูลจรงิหน้าสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้น      
หรอืสแกน QR Code ทีป่รากฎบนหน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผา่นเวบ็ไซต์ www.bualuang.co.th เพือ่ช าระเงนิไดท้นัท ี
 การโอนเงนิผา่น Bualuang Internet Banking    การโอนเงนิผา่น Bualuang Mobile Banking    การโอนเงนิผา่น Mobile Banking อืน่ ๆ โปรดระบุธนาคาร....................................................................................... 
ผู้จองซ้ือสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซ้ือโดยการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อน าไปเป็นข้อมูลอ้างอิงการช าระค่าจองซ้ือท่ีเคาเตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill 
Payment ทัง้น้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นจะได้รบัการยกเว้น ค่าธรรมเนียมช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบัผูจ้องซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายกบับวัหลวง สามารถตดิต่อแจง้ความประสงคผ์า่นเจา้หน้าทีผู่ดู้แลบญัชขีองทา่น (“IC”) หรอืแจง้ผา่นระบบ E-RO โดยผูจ้องซือ้ สามารถช าระเงนิดว้ยวธิ ีดงันี้ 
 ช าระโดยโอนเงนิผา่นระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS)    ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที ่.............................................    และยืน่เอกสารการจองซือ้ใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนด 
เมือ่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหมด่งักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนนิการสง่มอบหุน้ดงักลา่วดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่เทา่นัน้) 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญั ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการให ้บรษิทั..........................................สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่...............................

น าหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ……………………………………………………………………………………………  
เลขที.่........................................................ ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ (ชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ตอ้งตรงกบัชือ่ผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนนิการออกใบหุน้สามญัในชือ่ของผูจ้องซือ้แทน) 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญั ตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 
(Issuer Account) เพือ่ขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผูจ้องซื้อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที ่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี โปรดกรอกข้อมูลใน 
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรฐั (ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ทัง้น้ี ในกรณีไม่
จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบง่ช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไมน่ าฝากหุ้นเข้าบญัชี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณีย ์ตาม
รายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายช่ือผูถ้อืหุ้นสามญัท่ีปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถ้อืหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมต่ามสดัส่วนการถอืหุ้น 

 ใหอ้อกใบหุน้ ตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้และจดัสง่ใบหุน้ใหข้า้พเจา้ ตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นฐานขอ้มูลสมดุทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฎ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิด้รบัการ
เสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใดๆ เพือ่ใหก้ารจดัท าใบหุน้และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ ิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุน้
เทา่นัน้) (บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้) 

ในกรณทีีข่า้พเจา้ไม่ได้รบัการจดัสรรหุน้สามญั หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัโดยไม่มดีอกเบี้ย หรอืการชดเชยใด ๆ โดย จ่ายเป็น
เชค็ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซื้อ  และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ตามรายละเอยีดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฎ ณ วนัก าหนด
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่
กรณผีูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์และมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บับวัหลวง บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้โดยวธิกีารโอนเงนิ ATS เพือ่เขา้บญัชธีนาคารทีไ่ดใ้หข้อ้มลูไว ้
ค ารบัรองและข้อตกลงของผูจ้องซ้ือ 
ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่นี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระคา่จองซือ้ หรอืหากเชค็บุคคล/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟทท์ีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหมด่งักลา่ว   
ขา้พเจ้าไดศ้กึษาขอ้มูลในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่องบรษิทัฯ รวมทัง้สารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรยีกว่า “หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้น”) แลว้ และยนิยอมผกูพนัตามเงือ่นไขทีร่ะบุในเอกสารดงักลา่ว
รวมทัง้วธิกีารจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหมท่ัง้ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่และทีจ่ะได้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ยขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจ้าในฐานะผูถ้อืหุน้เดมิและไดร้บัจดัสรรการจองซือ้หุน้ทีอ่อกใหมต่ามสดัส่วนการถอืหุ้นของ
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักลา่ว 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้าพเจ้ามีท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา และไม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามท่ีก าหนดใน Regulation S (“Regulation S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 (“U.S. 
Securities Act”) และมีท่ีอยู่นอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และผูจ้องซ้ือควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 
ใบจองซ้ือน้ีมีความส าคญั และผูจ้องซ้ือพึงให้ความสนใจ การน าส่งใบจองซ้ือน้ีกระท าโดยลบัเฉพาะและสงวนส าหรบับุคคลซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นท่ีได้รบัใบจองซ้ือน้ี และไมพ่ึงถกูส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยงับุคคลอ่ืนใด 
(นอกจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ า้ในรปูแบบใด ๆ ใบจองซือ้นี้และหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้ทีแ่นบมานี้ไม่กอ่ใหเ้กดิหรอืเป็นสว่นหนึง่ของการเสนอหรอืเชือ้เชญิเพือ่การขายหรอืการออกหลกัทรพัย์ 
หรอืการชี้ชวนเพือ่การเสนอใหซ้ื้อ หรอืจองซื้อหุน้ใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดทีก่ารเสนอขายหรอืการชี้ชวนนัน้จะขดัต่อกฎหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ใหแ้ก่ผูท้ ีไ่ม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตาม
นยิามทีก่ าหนดใน Regulation S ภายใต ้U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions) ตามนยิามทีก่ าหนดและภายใต ้Regulation S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต ้ใบจองซือ้นี้ควรถูกศกึษาควบคูไ่ปกบัหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้ และการขอจองซือ้หุน้ของบรษิทัฯ นัน้จะเกดิขึน้ได้และได้รบัการยอมรับโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไข
ของการจองซือ้ทีร่ะบุในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้เทา่นัน้ 
   ลงชือ่ ................................................................................... ผูจ้องซือ้ 

(.........................................................................................) 
หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วนัทีจ่องซือ้     วนัที ่ 14 กนัยายน 2563   15 กนัยายน 2563   16 กนัยายน 2563   17 กนัยายน 2563   18 กนัยายน 2563 ใบจองซือ้เลขที ่................................................... 
บ ริษัท ฯ  ห รือ บั ว ห ล ว ง  ไ ด้ รับ เ งิน จ า ก  ( ชื่ อ ต า ม ใ บ จ อ ง )  ............................................................................................... เ พื่ อ จ อ งซื้ อ หุ้ น ส า มัญ ที่ อ อ ก ใ หม่  จ า น วน  .............................................. หุ้ น                                                                            
รวมเป็นเงนิ ........................................................ บาท โดยช าระผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย  
1)  เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)    การโอนเงิน    ด ร๊าฟท์ /แคชเชีย ร์ เช็ค / เช็คบุ คคล  เลขที่เช็ค ….………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .……. ลงวันที่ . . . . . . . . . . . .  กันยายน 2563 
ธนาคาร……....................................………. สาขา ……..................................…………. 
2) Electronic Bill Payment  การโอนเงนิผา่น Bualuang Internet Banking  การโอนเงนิผา่น Bualuang Mobile Banking  การโอนเงนิผา่น Mobile Banking อืน่ ๆ  โปรดระบุธนาคาร.................................................... 
ส าหรบัผูจ้องซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายกบับวัหลวง    การโอนเงนิผา่นระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ (ATS)    ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที ่................................................................................................. 
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั ใหด้ าเนนิการ 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก .................................................................. บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่............................................................ 
 ออกหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีส่ ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะใบหุน้เทา่นัน้)  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
หมายเหตุ:  ห้ามไม่ใหผู้จ้องซือ้ฝากเอกสารการจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีธ่นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไม่วา่สาขาใด ๆ 
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BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

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

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

343 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES   

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 
 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (GULF)   

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

      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 กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

  GULF 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     06/08/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    10/08/2020 

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

  10:1 (กรณีทีม่ีเศษหุน้ให้ปัดเศษทิ้ง) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    30.00   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     14/09/2020 - 18/09/2020 

 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) 
 
          14/09/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



หุ้น   

หุ้น

 29   191    10500

 29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

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

 /Fax : (02) 618-1120

 29   191    10500

 29thFl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

       
บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (GULF)

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 กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (GULF)

GULF

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

 /Fax : (02) 618-1120
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บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่ 

รำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้และกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่ 

 

 

 
ค าเตือน: การจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมข่องบรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขาย
ใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศไทยและผู้
ถือหุน้ในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ สงวนสทิธิที่จะไมเ่สนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายนีใ้หก้บัผู้
ถือหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หุน้สามญัที่ออกใหม่นีไ้ม่ไดม้ีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยข์อง
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไมม่ีการเสนอขายและจดัสรรหุน้ที่
ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามที่ก าหนดใน Regulation S ภายใต ้U.S. Securities Act) หรือใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี ้จะไมม่ีการขายหรอืเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต ้หรือในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ายเอกสารเหลา่นีจ้ะไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรืออาจท าให้ 
บริษัทฯ มีหนา้ที่ใด ๆ เกินกว่าหนา้ที่ตามกฎหมายไทย โดยการเสนอขายและจดัสรรหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศอื่นใด
อาจมีขึน้เฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัการยกเวน้การขออนุญาตและการจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ทัง้นี ้
ตามที่บรษัิทฯ พิจารณาเห็นสมควร 
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วิธีปฏิบตัิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญที่ออกใหม่ของ 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Rights Offering) 

 

1. ก ำหนดระยะเวลำจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 14 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)  

2. สถำนที่รับจองซือ้และรับช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้สามญัที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ (“ตัวแทนกำรรับจองซือ้หุ้น”) ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิแตล่ะรายสามารถจองซือ้หุน้ไดท้ี่ส  านกังานใหญ่ของ
ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563          
(รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตามที่อยูด่า้นลา่ง 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู ่  ชัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์191 สลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

 ติดต่อ   คณุสวุาล ีศิลาออ่น / คณุฐานมาศ พึง่โพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แควน้นอ้ย 
โทรศัพท ์ 0-2231-3777 หรอื 0-2618-1000 ตอ่ 1133, 1141, 1143 หรอื 1147 
โทรสำร  0-2618-1120 

ทัง้นี ้งดรบัการจองซือ้ทางไปรษณียห์รอืผา่นสาขาของธนาคารพาณิชยท์ั่วประเทศ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ในตา่งจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท่านมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยทางบริษัทหลกัทรพัย์
ของทา่นจะใหค้  าแนะน า และ/หรอืรวบรวมเอกสารการจองซือ้ใหก้บัตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้ตอ่ไป 

นอกจากการจองซือ้หุน้ท่ีส  านกังานใหญ่ของตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้ดงัที่กลา่วแลว้ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสทิธิแตล่ะรายสามารถ
จองซือ้หุน้ผ่านทางระบบออนไลน ์บนเว็บไซต ์www.bualuang.co.th ตามที่ระบใุนหวัขอ้ 3 “วิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุน้
และการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่” ในเอกสารฉบบันี ้

  

http://www.bualuang.co.th/
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3. วธีิกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นและกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

3.1     วิธีกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้น 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนำคำรกรุงเทพ”) แต่ละสาขา) ของวนัที่ 14 กนัยายน 2563 ถึงวนัที่ 18 กนัยายน 
2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. การช าระเงินโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ โดยใชแ้บบฟอรม์ใบ
ช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วนพรอ้มระบุรหัสลกูคา้ 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึ่งจัดส่งโดยบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพยฯ์”)) และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็น
เลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรอืเลขที่หนงัสอืเดินทางของผูจ้องซือ้ และช าระคา่จองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่
ผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคารกรุงเทพ ไดท้กุสาขา 

กรณีช าระดว้ยเช็ค ดรา๊ฟท ์หรอืแคชเชียรเ์ช็ค ต้องลงวันที่ 14 หรือ 15 หรือ 16 กันยำยน 2563 เท่ำน้ัน 
และจะต้องช ำระค่ำจองซื้อหุ้นผ่ำนเคำนเ์ตอรธ์นำคำรกรุงเทพ ภำยในเวลำ Clearing ของแต่ละ
ธนำคำร ของวันที่ 16 กันยำยน 2563 โดยสั่งจ่ายในช่ือ “บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

เพื่อกำรจองซือ้หุ้น” และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการ
ถดัไป 

หากผูจ้องซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้หุน้หลังจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวันที่ 16 กันยำยน 2563 
จะตอ้งช าระเป็นเงนิสดหรือโอนเงนิผ่ำนระบบ Bill Payment เท่ำน้ัน 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้จะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ 
หรอื 

2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง  Internet Banking 
ส าหรบัผูท้ี่มีบญัชีธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ และไดท้ าเรือ่งขอใชง้านผา่นระบบ Bualuang Internet Banking 
(“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพแลว้ 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 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ ) หรือผูจ้องซือ้สามารถ 
Log-on เขา้ระบบ Bualuang iBanking ที่ https://ibanking.bangkokbank.com และท าตามวิธีการ ดงันี ้

2.1. หลงัจาก Log-on เขา้สูร่ะบบดว้ย User ID และรหสัผา่นแลว้ ใหเ้ลอืกเมน ู“ช าระเงิน” จากนัน้ คลกิ
เลอืก “เพิ่มผูร้บัช าระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพขา้งลา่ง 

- ไปที่ช่อง “คน้หาจากรหสับริษัท/ช่ือบรษัิทผูร้บัช าระ” และพิมพค์ าว่า ROBLS01 ลงในช่อง แลว้
คลกิ “คน้หา” 

http://www.bualuang.co.th/
https://ibanking.bangkokbank.com/
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- คลกิเลอืก “บรษัิทผูร้บัช าระเงิน” จากนัน้ระบหุมายเลขประจ าตวัลกูคา้ (เลขที่อา้งอิง 1) เป็นเลข
ทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั (ตามทีป่รากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึง่จดัสง่โดยศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยฯ์) แลว้คลกิ “ขัน้ตอนตอ่ไป” 

 

 

 

  

ROBLS01

ROBLS01                                        

                                       

ROBLS01

ROBLS01

          Tab 

“                    ”

          Tab “         ”

       “                     ” 

                       /

          

           
“                     ”

       “              
                    Ref.1)”

        “            ”
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2.2. หลงัจากท าการ “เพิ่มผูร้บัช าระเงิน” เรียบรอ้ยแลว้ คลิกเลือกที่ช่อง “ช าระเงิน” และเลือกเมนยู่อย    
“ช าระค่าสินคา้และบริการ” เพื่อเริ่มการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นพรอ้ม
ระบหุมายเลขประจ าตวัลกูคา้ (เลขที่อา้งอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั ตามที่ปรากฏใน
ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึง่จดัสง่โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ และหมายเลขประจ าตวัลกูคา้ (เลขที่
อา้งอิง 2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผูจ้องซือ้ จากนัน้คลิก  
“ขัน้ตอนตอ่ไป”                                                             

          

 

 

 

  

          Tab “         ”

        
“                 ”

        
“                 ”

ROBLS01

14     2563

ROBLS01

       “                     
                             
                       
                 ”

        “            ”
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2.3. ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการ จากนัน้คลกิ “ยืนยนั”  

 

2.4. ระบบจะแสดงหนา้จอสรุปผลการช าระเงิน ดงัภาพ                 

 

2.5. บนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้
ตอ่ไป 

                                       

14     2563

                     
              “      ”

ROBLS01

30,000.00

0.00

14     2563

ROBLS01

                                       

30,000.00
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3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินผา่นแอปพลเิคชนั
ธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสามารถสแกน QR Code ที่
ปรากฎบนหนา้จอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต ์www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ 
Mobile Banking (ขอ้มลูรหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็น
เลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือส าหรบัผูท้ี่มี
บญัชีธนาคารกรุงเทพ และไดด้าวนโ์หลดแอปพลิเคชนั Bualuang mBanking บนโทรศพัทม์ือถือเรียบรอ้ย
แลว้ ผูจ้องซือ้สามารถ Log-on เขา้ระบบ Bualuang mBanking และท าตามวิธีการ ดงันี ้

3.1. หลงัจาก Log-on เขา้สูร่ะบบแลว้ ใหเ้ลอืกเมน ู“Payments” และคลกิเลอืก “Select bill payee” 

                         

 

  

http://www.bualuang.co.th/
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3.2. คลิกเลือกเครื่องหมาย “คน้หา” ดา้นบนซา้ยของหนา้จอ แลว้กดคน้หาดว้ย Service Code โดย
พิมพ ์ค าวา่ ROBLS01 ลงในช่อง 

                        

 
  

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

ROBLS01

Bualuang Securities Public Company Limited

Bualuang Securities Public Company Limited
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3.3. เลือก “บญัชีช าระเงิน” ที่ตอ้งการใชช้ าระเงินค่าจองซือ้ และกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นโดยระบุรหสั
ลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึ่งจดัสง่
โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ และรหัสอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่
หนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้ กรอกจ านวนเงินที่ตอ้งการช าระ และคลิก “Next” จากนัน้ตรวจสอบ
ขอ้มูลการจองซือ้ พรอ้มทัง้บันทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ต่อไป (ข้อมูลผู้จองซือ้จะยึดตามขอ้มูล Ref.1 และ Ref.2 ตาม
รายละเอียดการช าระเงินเทา่นัน้) 

         

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 (ขอ้มูลรหสัลกูคา้ 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรอืเลขที่
หนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือช าระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ ์
ค าวา่ ROBLS01 และกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นโดยระบรุหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั 
ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึง่จดัสง่โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็น
เลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรอืเลขที่หนงัสอืเดินทางของผูจ้องซือ้ กรอกจ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระ จากนัน้
ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ พรอ้มทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ เพื่อเป็น

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 2020

http://www.bualuang.co.th/
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เอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ต่อไป (ขอ้มลูผูจ้องซือ้จะยดึตามขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียด
การช าระเงินเทา่นัน้) 

5. การโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ได้
เปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับวัหลวง ที่ไดด้  าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อช าระคา่ภาระ
ผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ (โดยสามารถ
แจง้ความประสงคผ์่านเจา้หนา้ที่ผูด้แูลบญัชี (“IC”) หรือแจง้ผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้องซือ้) เฉพาะสว่นท่ี
ไดส้ทิธิจากหุน้สามญัเดิมในจ านวนที่ฝากไวก้บับวัหลวงเทา่นัน้  

6. การช าระค่าจองซือ้โดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่ในบญัชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับวัหลวง (โดยสามารถ
แจง้ความประสงคผ์า่น IC หรอืแจง้ผา่นระบบ E-RO โดยผูจ้องซือ้) เฉพาะสว่นท่ีไดส้ทิธิจากหุน้สามญัเดิม
ในจ านวนที่ฝากไวก้บับวัหลวงเทา่นัน้ 

3.2    วิธีกำรจองซือ้หุน้สำมัญที่ออกใหม่ 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หุน้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวนัที่ 18 กันยายน 
2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผูจ้องซือ้หุน้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งน าหลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการจองซือ้ยื่น        
ณ ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้ที่ บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) (“กำรยื่น
เอกสำรจองซื้อที่บัวหลวง”) และหา้มไม่ใหผู้จ้องซือ้หุน้ฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุก
สาขา หรอื 

2. ผูจ้องซือ้หุน้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Rights Offering       
(“E-RO”) บนเว็บไซต ์www.bualuang.co.th (“กำรจองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

2.1. ผูจ้องซือ้หุน้สามารถตรวจสทิธิผา่นเวบ็ไซต ์www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไมไ่ดร้บัหนงัสอืรบัรอง
สทิธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ 

    

2.2. ผูถื้อหุน้จะทราบเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้เดิม และจ านวนหุน้ที่สามารถจองซือ้ไดต้ามสิทธิ 
จากนัน้คลกิ “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 หรอื Mobile Banking หรอื พิมพแ์บบฟอรม์ช าระท่ีสาขาของธนาคาร 
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2.4. ตรวจสอบขอ้มลูและยืนยนัการท ารายการ พรอ้มทัง้บนัทกึ และ/หรอืพิมพห์ลกัฐานการจองซือ้หุน้ไว้
เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ตอ่ไป 

 

3. ส าหรบัลกูคา้บวัหลวง ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผา่น IC ทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เพื่อให ้IC ท าการจองซือ้
ผ่านระบบ E-RO แทนลกูคา้ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่บวัหลวงไดก้ าหนด โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์ับบวัหลวง (“กำรจองซื้อที่ผ่ำนโทรศัพท”์) และผูจ้องซือ้จะตอ้งใหค้  ายืนยนั
ทางวาจาในระบบของการจองซือ้ที่ผ่านโทรศพัทเ์ก่ียวกบัท่ีอยูข่องผูจ้องซือ้ และการศึกษาและยอมรบัค า
เตือนตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ตามที่ปรากฏในระบบการจองซือ้ผา่นเว็บไซต ์www.bualuang.co.th 

ทัง้นี ้IC เมื่อรบัค ายืนยนัพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกค าสั่งการ
จองซือ้ผา่นระบบที่บวัหลวงจดัเตรยีมไว ้โดยระบบจะแสดงขอ้มลูการจองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป 
ช่ือเจา้หนา้ที่ผูด้แูลบญัชี วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ  

  

14 กนัยายน 2563 09:00

18 กนัยายน 2563 16:00
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หมำยเหตุ: 

1. กรณีทีผู่ถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหมเ่กินสทิธิ 

 ผูจ้องซือ้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้
หุน้สามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิ และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จอง
ซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสทิธิที่ไดร้บั และในสว่นที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกวา่สทิธิที่ไดร้บั 

โดยผูจ้องซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม”่ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4) หรอืบนเว็บไซตผ์า่น
ระบบ E-RO ใหค้รบถว้น ชดัเจน 

 โดยหากมีหุน้สามญัที่ออกใหม่เหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะไดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัที่ออกใหมท่ี่จองซือ้เกินสทิธิตอ่ไป (โปรดดหูวัขอ้ 5 “เง่ือนไขในการจองซือ้” ประกอบ)  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้
หุน้สามญัที่ออกใหม่นีเ้ทา่นัน้  

2. ในกรณีทีผู่ถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหมม่ากกวา่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  

ส าหรบัการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บวัหลวง ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรยีมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่
ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม ่กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อ
หุน้/ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้เทา่นัน้   

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

ส าหรบัการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท ์ผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรอง
สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม ่เฉพาะสว่นที่ไดส้ทิธิจากหุน้สามญัเดิมในจ านวนที่ฝากไวก้บับวัหลวงเท่านัน้ โดยจองซือ้
ผา่นโทรศพัท ์1 ครัง้ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้เทา่นัน้ 
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4. เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

4.1. ส ำหรับผู้ถอืหุ้นที่ยืน่เอกสำรจองซือ้ที่บัวหลวง 

4.1.1. ใบจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ที่กรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือครบถว้น  

บรษัิทฯ จะท าการจดัสง่ใบจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุน้ในวนัที่ 7 สิงหาคม 2563 นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถขอรบัใบจองซือ้หุน้ไดท้ี่ส  านกังานใหญ่ของตวัแทนการ
รบัจองซือ้หุน้ หรอืดาวนโ์หลดจากเว็บไซต ์www.gulf.co.th 

4.1.2. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งจะระบจุ านวนหุน้ที่ผู้
ถือหุน้แตล่ะรายมีสทิธิไดร้บัจดัสรร (ถา้มี) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้
เดิมจะตอ้งเตรยีมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เดิมที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองสิทธิ
การจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เทา่นัน้ 

4.1.3. หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ 

4.1.4. ในกรณีที่ไม่มีใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ตามขอ้ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล  ซึ่งท าให  ้       
ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผูถื้อหุน้ตามที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้ ในวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม ่(Record Date) ณ วนัท่ี 7 สงิหาคม 2563 ผูถื้อหุน้จะตอ้ง
แนบเอกสารที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น หนงัสือรบัรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็น
ตน้ และขอใหแ้นบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
และ 

-  กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบค ายินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูป้กครองที่ผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และส าเนาทะเบียนบา้นท่ี
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่รอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว (มีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ที่มีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุน้ 
ซึง่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งและประทบัตราส าคญัของบรษัิท (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

http://www.gulf.co.th/
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- หนงัสอืมอบอ านาจกระท าการ ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนที่ยงั
ไม่หมดอายขุองกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผูร้บัมอบอ านาจ รบัรองส าเนาถกูตอ้ง อนึ่ง หากหนงัสอื
มอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักลา่วตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบอ านาจ
ดว้ย และ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลที่ออกใหไ้มเ่กิน 1 
ปี นบัจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดร้บัรองส าเนาเอกสารขา้งตน้ ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัการรบัรองลงลายมือ ช่ือโดยเจา้หนา้ที่ Notary 
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรอง
ลายมือช่ือของผูจ้ดัท าหรือผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่สถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทย
ในประเทศที่เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ 
Notary Public หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 ปี นบัถึงวนัจองซือ้หุน้ 

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

4.1.6. หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์  30 บาท (กรณีที่มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจมา
กระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูจ้องซือ้และผูร้บัมอบอ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.1.7. แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้
บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย  ์(Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 
เฉพาะนิติบุคคล (ส  าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรัพย์ 
(Issuer Account) เทา่นัน้) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 8) 

 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้สามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 
จะตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและ
นิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) และแบบสอบถาม
ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้
สามญัที่ออกใหม่ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้)” (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 8) พรอ้มลง
นามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเพื่อน าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
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 เมื่อผูจ้องซือ้ลงลายมือช่ือและสง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ใหแ้ก่บวัหลวงแลว้ บรษัิทฯ และบวัหลวงจะถือวา่
ผูจ้องซือ้ไดใ้หค้  ารบัรองวา่ขอ้มลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือช่ือที่ไดล้งไวแ้ลว้ในเอกสารนัน้นัน้ (ไมว่า่ผูจ้องซือ้เป็นผู้
กรอกขอ้มลู รายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผูร้บัมอบอ านาจหรือตวัแทนซึ่งรวมถึงบริษัท
นายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให)้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าขอ้มูล 
รายละเอียด หรือลายมือช่ือดงักลา่วผิดพลาด ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ และบวัหลวงจะไม่
รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใชดุ้ลยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ใน
กรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใชข้อ้มลูดงักลา่ว ผูจ้องซือ้ตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือ
เรียกใหบ้ริษัทฯ หรือบวัหลวงรบัผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใด ๆ ทัง้สิน้ และบริษัทฯ และบวัหลวงจะไม่
รบัผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีที่เกิดขึน้ ไมว่า่กรณีใด ๆ  

 ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไมส่ง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กลา่วขา้งตน้หรอืสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้น บรษัิทฯ 
หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูจ้องซือ้ไม่ประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ในครัง้นี ้อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ หรือบวัหลวงอาจใชด้ลุยพินิจในการพิจารณายกเวน้การรบัเอกสารประกอบการจองซือ้บางประการ
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด ๆ หรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ทดแทน หรอืเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  

  นอกจากนี ้บริษัทฯ และบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่และ
การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท า
ใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในการ
จดัสรรตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมนี ้

4.2. ส ำหรับผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO 

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

4.2.2. แนบหลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบ E-RO 

5. เงือ่นไขในกำรจองซือ้ 

5.1. กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สทิธิที่ไดร้บัการจดัสรร ผูถื้อหุน้ที่แจง้ความประสงคจ์องซือ้
หุน้สามญัที่ออกใหม่ตามสิทธิโดยเศษใหปั้ดทิง้ หรือจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่นอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร จะไดร้บั
การจดัสรรหุน้ทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

5.2. กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ตาม
สทิธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหมเ่กินสทิธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจอง
ซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่” (สิ่งที่สง่มาดว้ย 4) ใหค้รบถว้น ชดัเจน และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัที่
ออกใหม่ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในสว่นที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่
ไดร้บั  

ในกรณีที่มีหุน้สามญัที่ออกใหม่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 
จะจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่เหลือดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้
เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิดงันี ้

http://www.bualuang.co.th/
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1. ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวน
มากกวา่หรือเทา่กบัจ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมและไดช้ าระคา่จองซือ้หุน้ครบถว้นตามจ านวนที่แสดงความ
จ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

2. ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวนนอ้ยกว่า
จ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลอืดงักลา่วตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วโดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมา
คณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ ผลลพัธจ์ากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายมี
สิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการ
จดัสรรจะตอ้งไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระราคาคา่จองซือ้ครบถว้นแลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2. (ก) บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จอง
ซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายซึง่ยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้มาคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่คงเหลือนัน้ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิ ้ง อย่างไรก็ตาม จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจัดสรรจะตอ้งไม่เกิน
จ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้ครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้
ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในขอ้นีจ้นกวา่ไมม่ีหุน้เหลอืจากการจดัสรร 

5.3. บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ใหม่เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้ใหม่ (Record Date) ตามสดัสว่นการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอ
ขายหรือจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรอื
การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รอือาจท าใหบ้รษัิทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

5.4. ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้แลว้ ไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

5.5. ในกรณีช าระคา่จองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ดว้ยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่
จะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อบรษัิทฯ หรอืบวัหลวงสามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้  

5.6. หาก (1) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ไมส่ามารถจ่ายเงินคา่จองซือ้หุน้ หรอืบวัหลวงไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้ไดไ้มว่า่ในกรณีใด ๆ ก็
ตามที่มิใช่ความผิดของบรษัิทฯ หรอืบวัหลวง ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงิน
คา่หุน้ตามที่ก าหนด หรอื (2) ผูถื้อหุน้ทีจ่องซือ้ กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ไมค่รบถว้นหรือชดัเจน บรษัิทฯ หรอื
บวัหลวงขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมด่งักลา่วตอ่ไป หรอืใหเ้ป็นไปตามดลุยพินิจของบวัหลวง 

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการให้
เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผูถื้อหุน้มิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา
จองซือ้ บรษัิทฯ หรอืบวัหลวงมีสทิธิจะถือวา่ผูถื้อหุน้สละสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ หรอืบวั
หลวงขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมด่งักลา่วตอ่ไป 
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5.7. บริษัทฯ และบวัหลวงขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินคา่หุน้ เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือขอ้มลู
ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม ่ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือขอ้จ ากดัใน
การด าเนินงาน 

6. กำรคืนเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (ถำ้ม)ี 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหมไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ หรอืผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหมเ่กินกวา่สทิธิ
ที่ไดร้บัการจดัสรร แตไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมน่อ้ยกวา่จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมท่ี่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ 
บรษัิทฯ หรอืบวัหลวงจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สว่นที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไมค่รบโดยไมม่ี ดอกเบีย้ 
และ/หรอื คา่เสยีหายใด ๆ ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุว้
ในใบจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม ่ดงันี ้

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

6.2.  กรณีจองซือ้ผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้จะด าเนินการโดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้  โดยผูจ้อง
ซือ้สามารถระบบุญัชีธนาคาร ที่ก าหนด 9 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  และ ธนาคารยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน) โดยจะโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในระบบ E-RO ภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรอื 

6.3  กรณียื่นเอกสารจองซือ้ที่บวัหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้จะด าเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ 
ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อ
หุน้สามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ ณ วนัท่ี 7 สงิหาคม 2563 
ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไมค่รบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ได ้
ตามที่ระบุไวใ้นเง่ือนไขขา้งตน้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือบวัหลวง แลว้นัน้ 
บริษัทฯ หรือบวัหลวงจะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบเป็น
เช็คธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่
ระบไุวใ้นสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้สามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่
ออกใหม ่ณ วนัท่ี 7 สงิหาคม 2563 ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

กรณีการรบัคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บตา่งส านกัหกับญัชีหรอืเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

ทัง้นี ้กรณีไมส่ามารถคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดใ้นก าหนดเวลาดงักลา่ว บวัหลวง จะตอ้งช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรา
รอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุน้ที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรคืน นับจากวันพน้ก าหนดระยะเวลา
ดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีสามารถจดัสง่ได ้อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากไดม้ีการโอนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรร
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หรือไดร้บัการจดัสรรไมค่รบผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขา้บญัชีธนาคารของผู้
จองซือ้ตามที่ระบไุวใ้นเง่ือนไขขา้งตน้ หรือสง่เช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้หุน้คืนทางไปรษณียล์งทะเบียนใหผู้จ้องซือ้ตามที่
อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้สามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้
สามญัที่ออกใหม ่ณ วนัท่ี 7 สงิหาคม 2563 แลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บั
การจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผูจ้องซือ้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด  ๆ จากบริษัทฯ หรือ 
บวัหลวง อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค หรือความ
ผิดพลาดในการสง่ตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือบวัหลวงเห็นวา่เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบวัหลวง เช่น 
ขอ้มลูช่ือ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้สามญัที่ปรากฎ ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ บริษัทฯ และบวัหลวงจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักลา่ว 

7. วิธีกำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้ 

ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.1. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless System) โดย
ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่ในกรณีนี ้บรษัิทฯ จะ
ด าเนินการน าหุน้สามญัที่ออกใหม่ ที่ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้บั “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้
ฝาก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้อยู่ และ
ออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

 ในขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมท่ี่ผูจ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บั
การจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัที่ออกใหมท่ี่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) 
ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้สามญัที่ออกใหมข่องบรษัิทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามขอ้ 7.1 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะตอ้งตรงกับช่ือเจ้าของบัญชี  ซือ้ขาย
หลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลา่ว มิฉะนัน้แลว้บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิในการออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ ตามขอ้ 7.3 ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

7.2. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless System) โดย
ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ ในบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะ
ด าเนินการน าหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ ตามจ านวนที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หากผูจ้อง
ซือ้ตอ้งการถอนหุน้สามญัที่ออกใหม่ออกจากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้สามารถติดตอ่
ไดท้ี่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุน้สามญัที่ออกใหม่ตามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 
ในกรณีนีผู้จ้องซือ้หุน้จะตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บง่ชีก้ารเป็นบคุคล
สหรฐั (ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)" 
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(ส าหรบัผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) พรอ้มลงนาม
รบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู และน าสง่ใหบ้วัหลวงพรอ้มเอกสารจองซือ้อื่น ๆ  

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกขอ้มูลไม่
ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นข้อ  7.3 ทั้งนี ้การถอน
หลกัทรพัยท์ี่ฝากไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้
ที่น  าฝากในบญัชีดงักลา่ว อาจไมส่ามารถถอนหลกัทรพัยไ์ดท้นัภายในวนัท่ีหุน้สามญัที่ออกใหม่ของบรษัิทฯ เริม่ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.3. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ บริษัทฯ โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะสง่
มอบใบหุน้ตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยูท่ี่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียน
รายช่ือผูถื้อหุน้สามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ ณ วนัที่  7 
สิงหาคม 2563 ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้ที่ไดร้บัการจดัสรรจะไม่
สามารถขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ ที่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บั
ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัที่ออกใหมข่องบรษัิทฯ ไดเ้ริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน้ ตามขอ้ 7.3 ใหแ้ก่ผู้
จองซือ้แทน 

8.       ข้อมูลส ำคัญอื่น ๆ 

8.1. ช่ือผูจ้องซือ้และช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบคุคล
อื่น จะไม่สามารถฝากหุน้เขา้บญัชีไดแ้ละผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้ไดท้นัทีในวนัแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัที่ออก
ใหมข่องบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

8.2. โปรดระบหุมายเลขสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(รหสัโบรกเกอร)์ ที่ประสงคจ์ะน าหุน้เขา้บญัชีซือ้หลกัทรพัยข์องตนเอง
ใหถ้กูตอ้ง หากระบหุมายเลขสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยผิ์ด หุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรจะถกูสง่ไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือบวั
หลวง จะไมร่บัผิดชอบตอ่การสญูหายหรอืความลา่ชา้ในการติดตามหุน้ 

8.3. หากบรษัิทฯ ไมส่ามารถโอนเงินคา่จองซือ้หุน้คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึง่เกินกวา่วิสยั
ทีบ่รษัิทฯ หรอืบวัหลวง จะด าเนินการได ้บรษัิทฯ และบวัหลวง จะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ดอกเบีย้ และ/หรอื คา่เสยีหายอื่นใด 
และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้หุน้ที่จะตอ้งช าระคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบโดย 
บรษัิทฯ เทา่นัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 5 “เง่ือนไขในการจองซือ้” 

8.4. หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บัช าระ บริษัทฯ หรือ  
บวัหลวงขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั  

8.5. ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้
จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) 
(ส าหรบัผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่สง่มาดว้ย 
8) เพื่อน าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไมแ่นบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะขอใหอ้อกเป็นใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ 
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8.6. หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามไดท้ี่ 

บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)  
ชัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์191 สลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

 คณุสวุาล ีศิลาออ่น / คณุฐานมาศ พึง่โพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แควน้นอ้ย 
โทรศพัท ์0-2231-3777 หรอื 0-2618-1000 ตอ่ 1133, 1141, 1143 หรอื 1147 
โทรสาร 0-2618-1120 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 

 

 


