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ค ำเตือน 
• เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดท าเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ใน

หรือไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะท าให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ต้อง
มีการด าเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศที่เก่ียวข้องก่อนการแจกจ่าย 

• การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอ านาจรัฐอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้าม
ตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจ ากัดทางกฎหมายนั้น ๆ 

• หากท่านเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) ตามนิยามภายใต้ Regulation S ของกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม ("U.S. Securities Act") หรืออยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอ่ืนใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณา
เห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น 
ท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ
ประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอให้ท่านไม่ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
เอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารหรือการสื่อสารอ่ืนใดที่อาจมีการส่ง หรือจะส่งให้ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้ เว้นแต่บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) จะแจ้งเป็นอย่างอ่ืนในเอกสาร
ฉบับนี้หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยของเอกสารฉบับนี้ 

• ไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอ านาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ 
หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอ านาจรัฐดังกล่าว 

• หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้น าและจะไม่ถูกน าไปจดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act 
หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะมีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวใน
สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะ
จดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ  ที่กล่าวถึงในเอกสาร
ฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือการด าเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา 

• หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกแนะน าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานอ่ืนที่คล้ายกันในประเทศอ่ืนใด หน่วยงานดังกล่าวจึง
ไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ 

• การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจด
ทะเบียนต่อหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายของ
ประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทย 

• เอกสารฉบับนี้และเอกสารอ่ืนใดที่ส่งถึงท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้เป็น
เอกสารเฉพาะส าหรับตัวท่านเท่านั้น และไม่ได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลอ่ืนใดหรือประชาชน
ทั่วไป 

• การด าเนินการตามเอกสารฉบับนี้มีก าหนดเวลา 
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  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

เรียน ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") แทนบุคคลอื่น 

เร่ือง ค าชี้แจงเพิ่มเติมส าหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝาก
หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 
แทนบุคคลอื่น 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 
ได้มีมติอนุมัติวาระต่าง ๆ รวมถึง: (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 250 ,000,000 หุ้นสามัญ 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) และการมอบอ านาจที่เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามที่ระบุโดยคณะกรรมการบริษัทฯ (15 ตุลาคม 2563) ("ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น") โดยจัดสรรในอัตราส่วน 8.00 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ และ (2) การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สองชุดจ านวนรวม
ไม่เกิน 178,600,000 หน่วย ("BCPG-W1" และ "BCPG-W2") โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ("ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้น") ใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 
หน่วย และใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ BCPG-
W2 ที่เกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของใบส าคัญแสดงสิทธินั้นทิ้งทั้งจ านวน) 

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า 

(1) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ 
BCPG-W2 (รวมเรียกว่า "หลักทรัพย์ที่เสนอขาย") ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น 
บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่
ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือ
จัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าวหรือพิจารณาเสนอขายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ตามความเหมาะสม โดย
จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ 
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(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้
จองซื้อรายใด ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนใด ตามที่บริษัทฯ จะ
พิจารณาเห็นสมควร  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ดังกล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ 

(ก) บริษัทฯ กระท าขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย 
หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ 

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 

(ค) บริษัทฯ กระท าการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอ
ขายหรือจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอ่ืน หรือเป็นการ
เพิ่มภาระหน้าที่อันท าให้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การยื่นแบบแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดแจ้งหรือการด าเนินการตามข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเสนอ
ขายหลักทรัพย์) ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะไม่จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการเสนอขายและการจองซื้อ
หลักทรพัย์ที่เสนอขายของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary Owner) ที่
มีอยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย 

ในการนี้ หากท่าน (ก) ได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายของบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่
เก่ียวข้องในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นตามที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทยและ (ข) มีฐานะเป็น
ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
และเป็นบุคลลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทน หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืนขอให้ท่านโปรดรับทราบและ
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) สืบเนื่องจากข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นหรือไม่อาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้น ดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่
ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ใบรับรองการจองซื้อ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายของบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องไปตกอยู่ในการครอบครองของบุคคลอเมริกัน (U.S. 
person) ตามนิยามภายใต้  Regulation S ("Regulation S") ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("U.S. Securities Act") หรือ
บุคคลอื่นที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย 

(2) หากท่านได้รับใบจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือค าสั่งใด ๆ เก่ียวกับการจองซื้อหลักทรัพย์ที่
เสนอขายของบริษัทฯ ในครั้งนี้จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านที่เป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person ตามนิยาม
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ภายใต้ Regulation S ของ U.S. Securities Act) หรือเป็นผู้ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย หรือใบจองซื้อ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือค าสั่งดังกล่าวถูกส่งมาจากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ตาม
ค าสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ด้วยความเคารพและนับถือ 
 บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน)  
 


