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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
เลขที่ใบจอง .............................................................
ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 807,779,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 35.00 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม
วันที่จองซื้อ 29 กรกฎาคม 2559
1 สิงหาคม 2559
2 สิงหาคม 2559
3 สิงหาคม 2559
4 สิงหาคม 2559

ใบจองซื้อ 1 ใบ
ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน เทานั้น

ขอมูลผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ……………………………………………………………….………………………….……… เลขทะเบียนผูถือหุนเลขที่ ………………………………………………………………………
บัตรประจําตัวประชาชน /ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...................................................................................ที่อยูใหเปนไปตามที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ตามสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งบริษัท ไดรับจาก บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท”) โทรศัพทที่ติดตอได................................ โทรศัพทเคลื่อนที่..................................
มีความประสงคขอจองซื้อและขอใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ตามสัดสวนการถือหุน ดังนี้
จํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ (หุน)

ราคาตอหุน (บาท)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

35.00
พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวโดยสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร”
เงินโอนเขาบัญชี ”บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร “ ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 111-3-92514-5 (ชําระแบบ Bill Payment)
เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท (ลงวันที่ไมเกิน 2 สิงหาคม 2559) เลขที่เช็ค …………………………วันที่ …………….………ธนาคาร .................................................สาขา……………….………………
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหลักทรัพยดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ : (ผูจองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น)
ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย: ใหฝากไวกับบริษัทสมาชิก โดยใหออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรไวในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการให
บริษัท……………………………………………….................…………. สมาชิกผูฝากเลขที่
นําหลักทรัพยเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของ
ขาพเจาชื่อบัญชี………………………………………………………………………….…….. เลขที่……………………………………………………….. ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น (ชื่อผูจองซื้อตองตรงกับชื่อบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย เทานั้น ในกรณีที่ระบุชื่อผูจองซื้อไมตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย หรือเลขสมาชิกผูฝากไมถูกตองหรือไมสัมพันธกัน บริษัทโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะ
ออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในนามผูจองซื้อและจัดสงใบหลักทรัพยใหตามชื่อ-ที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพยซึ่งบริษัท จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรไดทันวันทําการแรกของการซื้อขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร)
ในกรณีที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย:
ขอรับใบหลักทรัพย: ใหออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรไวในนามขาพเจา และจัดสงใบหลักทรัพยใหขาพเจาตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 15 วันทํา
การนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพยโดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัท ดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําใบหลักทรัพยตามที่ขาพเจาไดแจงความประสงคไว
เขาบัญชี 600: ใหออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรไวในชือ่ ของบริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และนําหลักทรัพยเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดย
นําเขาบัญชีของ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีเลือกรับหลักทรัพยเขาบัญชี 600 ในชองนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงค
นําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” เพื่อนําสงใหแกบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพยหรือไดรับการจัดสรรหลักทรัพยไมครบตามจํานวนหลักทรัพยที่จองซื้อ หรือชําระเงินเกินกวาหลักทรัพยที่จองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้
(โปรดเลือกเพียง 1 ชอง)
โอนเงินผานระบบอัตโนมัติ (ATS) เขาบัญชีขาพเจา ธนาคาร ........................................................สาขา ...........................................เลขที่บัญชี ........................................ (โปรดแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา
แรก ประเภทออมทรัพยหรือสําเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันเทานั้น และชื่อบัญชีตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อหลักทรัพยเทานั้น ในกรณีที่ชอื่ บัญชีมิใชบัญชีเดียวกับชื่อผูจองซื้อ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุน
จะคืนเงินดวยเช็คขีดครอม) (เฉพาะบัญชีของ ธ.กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธ.ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน) และ ธ.ยูโอบี จํากัด (มหาชน) เทานั้น)
จายเปนเช็ค ขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามขาพเจาและจัดสงตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 10 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน (การรับเงินคืนดวยเช็คขีดครอม อาจมี
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของซึ่งผูจองซื้อตองรับผิดชอบ เมื่อนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน)
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ หากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการจอง
ซื้อที่ถูกตองเรียบรอยพรอมชําระเงินคาจองซื้อมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือ หากเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ที่สั่งจายแลวนั้นไมผานการเรียกเก็บ ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ขาพเจาไดอานหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจงการจัดสรร
และสารสนเทศดังกลาวและที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาอีกดวย

ลงชื่อ…………………………………………………………ผูจองซื้อหุน

การลงทุนในหลักทรัพยยอมมีความเสี่ยง และกอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย ควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ

“กรุณากรอกขอความใหครบถวน มิฉะนั้นอาจจะถูกตัดสิทธิการจองซื้อ”

(...................................................................................)

หลักฐานการรับจองซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุน ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน)
ใบจองซื้อเลขที่............................................................
วันที่จองซื้อ 29 กรกฎาคม 2559 1 สิงหาคม 2559 2 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 4 สิงหาคม 2559
บล.ไทยพาณิชย จํากัด ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………..………......................................................................................................................เพื่อจองซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุนของบมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร
จํานวนหุนที่จองซื้อ (หุน)

ราคาตอหุน (บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
35.00
โดยชําระเปน
เงินโอนเขาบัญชี (ชําระแบบ Bill Payment )
เช็ค
แคชเชียรเช็ค
ดราฟท (ลงวันที่ไมเกิน 2 สิงหาคม 2559)
เลขที่เช็ค ……………………………………. วันที่ ……………………..….………ธนาคาร ............ ……………………....................................…สาขา……………………………………………………………….………………
ออกใบหลักทรัพย ในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” สมาชิกผูฝากเลขที่............................................ บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่.................................................................................
ออกใบหลักทรัพย ในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจองซื้อ
ออกใบหลักทรัพย ในนามผูจองซื้อ
กรณีไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพยหรือไดรับการจัดสรรหลักทรัพยไมครบตามจํานวนหลักทรัพยที่จองซือ้ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ชอง)
โอนเงินเขาบัญชีของขาพเจา ธนาคาร..................................................................................... สาขา............................................................................................. เลขที่บัญชี...................................................................
จายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามขาพเจา และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
เจาหนาที่ผูรับเอกสารการจอง…………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ ตัวแทนรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน งดรับการยื่นเอกสารการจองซือ้ ทางไปรษณีย และ หามยื่น / ฝากเอกสารการจองซือ้ ไวกับธนาคารที่ทานชําระเงินโดยเด็ดขาด

Enclosure 2
Subscription Form No. ……………………..

Subscription Form for the Newly-Issued Ordinary Shares of Berli Jucker Public Company Limited
Rights offering of not exceeding 1,600,000,000 newly-issued ordinary shares to the existing shareholders at a ratio of 1 existing ordinary share to 1 new ordinary share,
at the par value of Baht 1.00 per share and the offering price of Baht 35.00 per share
13th July 2016

Date of Subscription

14th July 2016

15th July 2016

20th July 2016

21st July 2016

Information of the subscriber for the newly-issued ordinary shares : please fill in complete and clear information below in legible handwriting

1 Subscription Form per
1 Shareholder Registration No.
Only

To: Berli Jucker Public Company Limited (“Company”)
I/We (Mr., Mrs., Miss, Juristic person)

Shareholder Registration No

Identification card / Alien card / Passport / Juristic person registration number
Address shall be as appears in the Company’s
shareholders database in accordance with the share register book as of 10th June 2016 that the Company obtains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders Database”)
Telephone Number

Mobile Phone

hereby subscribe for and request allotment of the newly-issued ordinary shares in proportion to my/our shareholding as follows;

Number of Shares Subscribed (Shares)

Subscription Price per Share (Baht)

Total Subscription Price (Baht)

Amount (in words)

35.00
I/We herewith submit my/our payment for subscription for the newly-issued ordinary shares payable to “Subscription Account for BJC”
Money Transfer to “Subscription Account for BJC” Siam Commercial Bank,
Personal Cheque
Cheque No

Ratchayothin Branch,

Current Account No. 111-3-92514-5 (Bill Payment)

Bank Draft (dated no later than 15th July 2016)

Cashier Cheque
Date

Bank

Branch

If the securities (newly-issued shares) are allotted to me/us, I/we hereby agree to the following procedure: (please select only one method)
In the case of having a securities trading account: Issue a security certificate for the allotted securities in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and arrange for
participant’s name

Participant No.

securities trading account name

, to deposit such shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our own
and I/we have an account with that company. (The subscriber’s name must correspond to the

Account No.

securities trading account name. If the subscriber’s name does not correspond therewith or the subscriber incorrectly or inconsistently fills in the securities trading account or the participant’s number, a security
certificate for the allotted securities will be issued in the name of the subscriber and delivered to the subscriber by registered mail to the name and address shown in the Company’s Shareholders Database within
15 business days from the closing date of the subscription period. In such a case, the Company will not be responsible for the shareholder being unable to trade the allotted securities on the first trading day
thereof.)
In the case of not having a securities trading account:
Requesting a securities certificate: Issue a security certificate for the allotted securities in my/our name and deliver it to me/us by registered mail to the name and address shown in the Company’s
Shareholders Database within 15 business days from the closing date of the subscription period, whereby I/we am/are willing to authorize the Company to take any act in order to issue the security certificate
pursuant to my/our expressed intention.
Depositing into Account No. 600: Issue a security certificate for the allotted securities in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit such securities with Thailand Securities
Depository Company Limited, into the account of Berli Jucker Public Company Limited’s Account No. 600. To deposit into Account No. 600, please also fill in the form “Additional Subscription
Documents Only for the Subscriber Wishing to Deposit the Securities into the Issuer Account” to be delivered to Thailand Securities Depository Company Limited.
In the case that I/we have not been allotted the securities or have been allotted the securities in an amount less than the amount subscribed, I/we hereby agree to the following method of refund (please select only one):
Transferring the money via ATS to my/our account Bank Name
Branch
Account No
(Please attach a copy of the first page of your bank account book (savings account or current account only) and the account’s name must correspond with the name of the subscriber . If the account’s name does
not correspond with the name of the subscriber, the refund will be made by issuing a crossed cheque.) (only for the account of Bangkok Bank Public Company Limited, Kasikornbank Public Company Limited,
Krung Thai Bank Public Company Limited, Bank of Ayudhya Public Company Limited, TMB Bank Public Company Limited, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Thanachart Bank Public
Company Limited or United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited only).
Issuing the crossed cheque made payable to me/us and delivering it by registered mail to the address appearing in the Company’s Shareholders Database (By acceptance of the refund in the form of a crossed
cheque, the subscriber might be responsible for any related fee when the cheque is processed for clearing).
I/We hereby undertake and agree to subscribe for the newly-issued ordinary shares in the number as stated and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form together
with the subscription documents and the subscription payment to the Company within the stated subscription period or if the Personal Cheque/Cashier Cheque/Bank Draft has not been honoured, I/we shall be deemed
to have waived my/our rights to subscribe for the newly-issued ordinary shares.
Having read the Notice of the Allotment of Newly-Issued Ordinary Shares as well as the Information Memorandum, I/we agree to be bound by the Notice of Allotment of Newly-Issued Ordinary Shares as well as the
Information Memorandum currently enforced and/or as may be amended in the future.

Investment in securities involves risks so you should ensure that you have thoroughly

Signed

studied all information before deciding to make a subscription for the securities.

Subscriber

(

)

“Please fill in complete information; otherwise you will be disqualified from the subscription”

Receipt for Subscription for Newly-Issued Ordinary Shares of Berli Jucker Public Company Limited (This section must be completely filled in by the subscriber in proper handwriting script)
Subscription Date:

13th July 2016

14th July 2016

15th July 2016

20th July 2016

SCB Securities Co., Ltd. has received money from (Name of Subscriber)
Limited at a ratio of 1existing ordinary share to 1 new ordinary share, at the offering price of Baht 35.00 per share.
Number of Shares Subscribed (Shares)

Subscription Price per Share (Baht)

21st July 2016

Subscription Form No

to subscribe for the newly- issued ordinary shares of Berli Jucker Public Company

Total Subscription Price (Baht)

Amount (in words)

35.00
Made payable by:
Cheque

Money Transfer (Bill Payment)

Personal Cheque

Date

Bank Draft (dated no later than 15th July 2016)

Cashier Cheque
Bank

Branch

Issue a security certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” Participant No

Securities Trading Account No

Issue a security certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit in the Issuer’s Account for my/our name - Account No. 600
Issue a security certificate in the name of the subscriber
In the case that I/we have not been allotted the securities or have been allotted the securities in an amount less than the amount subscribed for, I/we hereby agree to the following method of refund (please select only one)
Transferring the money to my/our account Bank Name

Branch

Account No

Issuing a crossed cheque made payable to me/us and delivering it by registered mail to the address appearing in the Company’s Shareholders Database in accordance with the share register book as of
10th June 2016.

Officer’s Name

Remark: Subscription Agent will not accept any documents submitted by mail and the subscribers shall be strictly prohibited to place the subscription documents with the bank
that they pay in.
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