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ค ำเตือน 
• เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดท าเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

ใน หรือไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะท าให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้
ต้องมีการด 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) ในครั้ งนี้มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจด
ทะเบียนต่อหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายของ
ประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทย 

• เอกสารฉบับนี้และเอกสารอ่ืนใดที่ส่งถึงท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้เป็น
เอกสารเฉพาะส าหรับตัวท่านเท่านั้น และไม่ได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลอ่ืนใดหรือประชาชน
ทั่วไป 

• การด าเนินการตามเอกสารฉบับนี้มีก าหนดเวลา 
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เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน)  
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และสิทธิการได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่  
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 
2. หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด 

(มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) (BCPG-W1) 

3. หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด 
(มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) (BCPG-W2) 

4. ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) 

5. ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BCPG-W2) 

6. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากัด  

7. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
8. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
9. แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment 
10. ตัวอย่างการกรอกใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment 
11. หนังสือมอบอ านาจ 
12. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น า

หลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล  

13. ค าชี้แจงเพิ่มเติมส าหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) 
ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท  
บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น 
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ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด 
(มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 6,508,500,000 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 10,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 16,508,500,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,301,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 
(ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
จ านวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ในอัตราการจัดสรรหุ้น 8.00 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 11.50 บาทต่อหุ้น และ (ข) รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) (BCPG-W1 และ BCPG-W2) จ านวนไม่เกิน 178,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1  
1 หน่วย และหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 
1 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ต่อ 1 หุ้น
สามัญ และอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ต่อ 1 หุ้น
สามัญ นั้น    

ในการนี้ บริษัทฯ ก าหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และก าหนด
ระยะเวลาจองซื้อและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่  
6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (รวม 5 วันท าการ)    

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สิ่งที่ส่ง 
มาด้วย 6) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ (BCPG-W1 และ BCPG-W2) จ านวนรวมไม่เกิน 178,600,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย 
(ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 



 

หน้า 4 จาก 4 

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 และ BCPG-W2) ในครั้งนี้ กรุณาปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) อย่างครบถ้วน   

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และสิทธิการได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบ (ยกเว้นใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.bcpggroup.com ภายใต้ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การ
ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ดังนี้  https://www.bcpggroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-
meeting?year=2020   ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวโดยการสแกน QR Code ดังนี้  

 

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นต้องการขอรับเอกสารแจ้งสิทธิดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบในแบบรูปเล่ม 
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครฯ 10260 

หากท่ านมี ข้ อส งสั ยป ระการใด  กรุณ าติ ดต่ อสอบ ถาม ได้ ที่  บ ริษั ทหลั กท รัพ ย์  ทิ ส โก้  จ ากั ด  
โทรศัพท์ 0-2633-6441 - 5 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 (นายบัณฑิต สะเพียรชัย) 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
งานนักลงทนุสัมพนัธ ์
โทร. 02-335-8946 
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