26 - 28 ตุลำคม 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC ทุกรุ่น

ระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ 4
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ...............

29 - 30 ตุลำคม 2563 สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป

ใบจองเลขที่

1 – 2 และ 5 – 7 ตุลำคม 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิม SCC20NA ตำมสิทธิ 1:1

-

-

ใบจองซือ้ หุ้นกู้ชนิดระบุช่ อื ผู้ถือ ประเภทไม่ มีประกัน ไม่ ด้อยสิทธิ และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) ครั ้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้”)
ซึ่งออกภำยใต้ โครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)
มูลค่ำที่ตรำไว้ หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 บำท โดยเสนอขำยหุ้นกู้ในกรณีทวั่ ไปแก่

อำยุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน
Plain Product

(1) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย ครัง้ ที่ 2/2559 (SCC20NA) ในอัตรำส่ วน 1 หุ้นกู้เดิมต่ อ 1 หุ้นกู้ใหม่ ระหว่ ำงวันที่ 1 – 2 และ 5 – 7 ตุลำคม 2563
(2) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย ทุกรุ่น โดยจองซือ้ ขัน้ ต่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ ำงวันที่ 26 - 28 ตุลำคม 2563
(3) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป โดยจองซือ้ ขัน้ ต่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ ำงวันที่ 29 - 30 ตุลำคม 2563
วันที่จองซื ้อ ….....… ตุลำคม พ.ศ. 2563

วันที่ออกหุ้นกู้ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

ผู้จองซือ้ หุ้นกู้โปรดกรอกข้ อควำมในช่ องด้ ำนล่ ำงนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว,นิติบุคคลอื่นๆ)…………………………………………………………..……………..................….....……………………........…………โดย…………………………………...................…..............…..
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ /ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ …................……………….หมู่บ้ำน/อำคำรชุด …………….……….............…………... ตรอก/ซอย …………….............…………………... ถนน ……………....………………..
ตำบล/แขวง …….…..………………….............….……. อำเภอ/เขต ……………………….....…........……………… จังหวัด ……………………...........………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………..……..….…...
โทรศัพท์ (ที่บ้ำน) ……………….................………….. โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) ....………………................……….. โทรศัพท์ (มือถือ) ……………………...............….... e-mail address …………………………..............
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน/ ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
ต่ำงจำกที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้..............................................................................................................
บุคคลธรรมดำในประเทศ
บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ สัญชำติ ………….…..................……..
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลต่ำงประเทศ สัญชำติ ………………..…....................….….….…
เลขที่บัตรประชำชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport …….…….…….…………………………...........…………….เลขประจำตัวผู้เสียภำษี (13 หลัก)……………………....…….………...........................……………..…….…
วัน - เดือน - ปี เกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล
เพศ ………………… อำชีพ /ประเภทกิจกำร………....………….………… ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
หักภำษี
ไม่หกั ภำษี
กรณีเป็ นคนต่ำงด้ ำวให้ แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้ ำของสัญชำติ.………….……………….………….………………………...ที่อยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย…………………………………............................................................….
สถำนที่ทำงำน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่) ...........................….………….………………………………………………….แหล่งที่มำของรำยได้ มำจำก
ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................
จำนวนหุ้นกู้ท่จี องซือ้ (หน่ วย)
ตัวเลข
ตัวอักษร

ข้ ำพเจ้ ำ ขอจองซือ้ หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567
จำนวนเงิน (บำท)
ตัวเลข
ตัวอักษร

พร้ อมกันนี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอส่ งเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นกู้ดังกล่ ำวโดย (เลือกอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง)
สำหรับผู้จองซือ้ ที่ถือหุ้นกู้ SCC20NA (จองซือ้ ในวันที่ 1 - 2 และ 5 - 7 ตุลำคม 2563)

สำหรับผู้จองซือ้ อื่นๆ



ข้ ำพเจ้ ำขอให้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ SCC20NA ชำระเงินต้ นและดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ ำยสำหรับทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เลขที่
ของข้ ำพเจ้ ำด้ วยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีของข้ ำพเจ้ ำตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี ้ และขอให้ ธนำคำรดำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ ำพเจ้ ำ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ / กระแสรำยวัน
ชื่อบัญชี ............................................................................................................ บัญชีเลขที่ ...............................................................................................
ธนำคำร............................................... สำขำ....................................... ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ภำยในเวลำ 9.30 น. เพื่อชำระค่ำจองซื ้อหุ้นกู้ตำมจำนวนเงินดังกล่ำวข้ ำงต้ น

ลายมือชื่อที่ใช้กบั บัญชีเงิ นฝาก



หมำยเหตุ :
(1) บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวต้ องเป็ นบัญชีเงินฝำกของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่มีอยู่กับธนำคำรพำณิชย์ที่รับกำรจองซื ้อหุ้นกู้นี ้ และ
(2) บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวควรเป็ นบัญชีเงินฝำกของผู้จองซื ้อ ซึ่งผู้จองซื ้อได้ แจ้ งควำมจำนงไว้ แล้ วว่ำให้ นำเงินค่ำไถ่ถอนหุ้นกู้ บริ ษัทปู นซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ.2563 (SCC20NA) เข้ ำบัญชีดงั กล่ำว และจำนวนเงินที่ให้ หกั บัญชีไม่ควรเกินกว่ำจำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่ เพื่อไม่ให้ เกิดควำมผิดพลำดในกำรชำระเงินค่ำหุ้นกู้ที่จองซื ้อดังกล่ำว เพรำะหำก
ธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินจำกบัญชีดงั กล่ำวเพื่อชำระค่ำหุ้นกู้ได้ ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จองซื ้อจะเสียสิทธิที่จะได้ รับกำรจัดสรรหุ้ นกู้ที่จองซื ้อไว้
(3) ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงหำกเกิดควำมเสียหำยใดแก่บริษัทหรื อนำยทะเบียนหุ้นกู้จำกกำรแก้ ไข/เปลีย่ นแปลงข้ ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น

เงินสด
เงินโอน ผ่ำนธนำคำร
……………………………. สำขำ……………………
เช็คธนำคำร
เช็คบุคคล
ดร๊ ำฟท์
เลขที่เช็ค …………………………..………..............…
ธนำคำร ……………………………………….............
สำขำ ………………………..…….……..…................
วันที่ ……………………………….…………...............

สั่งจ่ ำย “บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย ครัง้ ที่ 2/2563” หรื อ “Subscription Account for Debentures of The Siam Cement Public Company Limited No. 2/2563”
หมำยเหตุ: กำรจองซื ้อหุ้นกู้และกำรชำระเงินโดยผู้จองซื ้อหุ้นกู้ต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำรหุ้นกู้ของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (revolving basis) (“หนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร”) ซึ่งได้ มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนังสือชี ้ชวนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ภำยใต้ โครงกำร ("หนังสือชีช้ วนสำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชีช้ วน") และผู้จองซื ้อหุ้นกู้
ตกลงและรับทรำบว่ำ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซื ้อหุ้นกู้หำกผู้จองซื ้อหุ้นกู้กระทำกำรผิดเงื่อนไขดังกล่ำว โดยหำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดงั กล่ำวแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นกู้เลือกข้ อใด
ข้ อหนึ่ง)

ให้ ออกใบหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ ำพเจ้ ำ และจัดส่งให้ ข้ำพเจ้ ำทำงไปรษณีย์ โดยข้ ำพเจ้ ำยินดีที่จะมอบหมำยให้ ผ้ อู อกหุ้ นกู้ดำเนินกำรใด ๆ เพื่อทำให้ กำรจัดทำใบหุ้นกู้และกำรส่งมอบใบหุ้นกู้มำให้ ข้ำพเจ้ ำภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้ หรือ
ให้ ดำเนินกำรนำหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ฝำกไว้ กบั “บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผ่ำนบัญชี (ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / Custodian) ……………………………………………………………..
เลขที่สมำชิก ……………………………………………… ตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี ………………………………………………………….……..………
เลขที่ ……………………………………………………… ซึ่งข้ ำพเจ้ ำมีอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian นันภำยใน
้
7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำ หุ้นกู้ชุดนีเ้ ป็ นหุ้นกู้ท่ที ำกำรไถ่ ถอนโดยไม่ ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้ โดยหำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำว เมื่อครบกำหนดกำรจ่ำยดอกเบี ้ยและ/หรือครบกำหนดไถ่ถอน ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ จ่ำยดอกเบี ้ยและ/หรือเงินต้ นแก่
ข้ ำพเจ้ ำโดยโอนเงินเข้ ำบัญชีข้ำพเจ้ ำที่เปิ ดไว้ ที่ธนำคำร……………………………………. (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรำยวัน) เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ ำสมุดบัญชีเงินฝำก หรือ
bank statement โดยผู้จองซือ้ หุ้นกู้หนึ่งท่ ำนจะต้ องระบุเลขบัญชีเพื่อรับเงินต้ นและดอกเบีย้ หุ้นกู้ สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นกู้ร่ ุ นนี ไ้ ด้ เพียงบัญชีเดียวเท่ ำนัน้ ) (ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำประสงค์ให้ นำหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริษัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรื อ เงินต้ น แก่ข้ำพเจ้ ำ โดยโอนเงินเข้ ำบัญชีของข้ ำพเจ้ ำที่ข้ำพเจ้ ำได้ ให้ ไว้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ / Custodian ข้ ำงต้ น) และในกรณีที่เอกสำรไม่ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิในกำรใช้ เลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตำมฐำนข้ อมูลของบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือในกรณีที่มีเหตุขดั ข้ องใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี ้ยและ/หรือเงินต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ นกู้
ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ ทังนี
้ ้ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็ นต้ องนำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้ แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้
และนำยทะเบียนร้ องขอ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตำมหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถื อหุ้นกู้ได้ รับชำระหนี ้ และหุ้นกู้ดงั กล่ำวได้ ไถ่ถอนเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว และให้ ใบหุ้นกู้ฉบับนันสิ
้ ้นอำยุ

ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ รับแจกสรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (fact sheet) แล้ ว และ

ไม่ประสงค์รับหนังสือชี ้ชวน

ได้รับหนังสือชี ้ชวนเป็ นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตำมที่กำหนด (ถ้ ำมี)

ข้ ำพเจ้ ำขอให้ ควำมยินยอมแต่ งตัง้ ธนำคำรกรุ งศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ให้ ทำหน้ ำที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ เสนอแต่ งตัง้
ข้ ำพเจ้ ำตกลงและยินยอมให้ สถำบันกำรเงินที่ข้ำพเจ้ ำมีกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบุตวั ตนของข้ ำพเจ้ ำ ให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง และกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป
ข้ ำพเจ้ ำเข้ ำใจถึงลักษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหุ้นกู้ และรับทรำบควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น และได้ ใช้ วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ ำลงทุน ซึ่งได้ ทำกำรศึกษำและทำควำมเข้ ำใจในควำมเสี่ยงของกำร
ลงทุนในหุ้นกู้ดงั กล่ำวเป็ นอย่ำงดี ข้ ำพเจ้ ำได้ ตดั สินใจในกำรลงทุนหุ้นกู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผ้ ใู ดหรือเจ้ ำหน้ ำที่ใดให้ คำแนะนำ ชี ้ชวน หรือชักจูงเพื่อให้ ลงทุนในหลักทรัพ ย์ดงั กล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ บริษัทหรือผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้
หรือเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับใบจองซื ้อหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นดังกล่ำว
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้ หุ้นกู้ตำมจำนวนที่จองซื ้อ หรื อตำมจำนวนที่บริ ษัทจัดสรรให้ และยินยอมในกรณีที่บริ ษัทปฏิเสธกำรจองซื ้อไม่ว่ ำทัง้ หมดหรื อบำงส่วน โดยยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซื ้อ (โดยไม่มีดอกเบี ้ย ยกเว้ น ดอกเบี ้ย
ตำมข้ อ 6.7 หรื อ ข้ อ 6.8 ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกกำรจองซือ้ หุ้นกู้ (ยกเว้ น กรณีที่ระบุในข้ อ 6.5 ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร และ/หรื อ ข้ อ 3.8 ในส่วนที่ 2 ของหนังสือชี ้ชวน
สำหรับหุ้นกู้) ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมผูกพันตนเองตำมข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ ที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป (ตำมแบบที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1.1 ร่ำงข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำร) ซึ่งได้ มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมข้ อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ อง (ตำมแบบที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 ข้ อกำหนด
เพิ่มเติมของหุ้นกู้ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับหุ้นกู้) ("ข้ อกำหนดสิทธิ") รวมถึงข้ อกำหนดสิทธิซึ่งอำจจะมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ ำ และข้ อควำมใด ๆ ในหนังสือชี ้ชวนทุกประกำร
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ ำพเจ้ ำมิใช่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวทังหมด
้
ตำมที่ระบุไว้ ในส่วน
ที่ 3 ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำรและส่วนที่ 2 ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำเข้ ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ ำพเจ้ ำเข้ ำข่ำยเป็ นบุคคลตำมที่ระบุไว้ ในข้ ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำไม่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ ครัง้ นี ้ เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือ
จำกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้ออื่นทังหมดเท่
้
ำนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหุ้นกู้อำจตรวจดูข้อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำนใหญ่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่
ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ และสำนักงำนใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว

ในฐำนะผู้รับมอบอำนำจ / ผู้มีอำนำจลงนำมแทน ของ………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………………………………………… ผู้จองซื ้อ
(………………………………………………………………………...)

สำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ผ้ จู องซื ้อรับได้ ข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรร้ องขอจำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ให้
ควำมเสี่ยงหุ้นกู้ 4
ทำ Suitability Test และข้ ำพเจ้ ำได้ ผ่ำนกำรทำ Suitability Test แล้ ว ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ ำจองซื ้ออยู่นีอ้ ยู่ที่ระดับ 4 ในกรณีที่ห้ นุ กู้ที่ข้ำพเจ้ ำทำกำรจองซื ้อนีม้ ี ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน .......
ระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ ำรับได้ ตำม Suitability Test ซึ่งผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ ข้ำพเจ้ ำทรำบแล้ ว อย่ำงไรก็ตำม ข้ ำพเจ้ ำยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้นี ้ ลงนำมเฉพำะผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุนน้ อยกว่ ำ 4
และได้ ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยันในฐำนะผู้จองซื ้อด้ ำนล่ำงว่ำ ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื ้อนี ้สูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ ำยอมรับได้ ตำมผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้
หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรลงทุนในหุ้นกู้นี ้ต่อไปในอนำคต ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ไม่มีหน้ ำที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ลงชื่อ………………………………………………………..….… ผู้จองซื ้อ
(……………………………………………………………...)
้
่
่
่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซือในกรณีทผี ้ ลู งทุนทัวไปยังไม่ มปี ระวัติการทาและไม่ ยินยอมทา Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสียงตาม Suitability Test ได้ ตา่ กว่าหุ้นกู้น้แี ละไม่ ลงนามยอมรับความเสีย่ งของหุ้นกู้

การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื ้อหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรื อสรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย
สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร
ธนำคำรได้ รับกำรจองซื ้อ หุ้นกู้จำนวน ………………………. หน่วย เป็ นจำนวนเงิน …………………………… .………………… บำท ไว้ จำกท่ำนแล้ ว โดยได้ รับ  เงินสด  เงินโอนผ่ำนสำขำ….......…………………
 ดร๊ ำฟท์  เช็คธนำคำร  เช็คบุคคล  คำสัง่ หักบัญชีเลขที่เช็ค/ดร๊ ำฟท์ ……………………….……….……..…. ธนำคำร ………………….……. สำขำ …………….........……….. วันที่………………………
ผู้แนะนำกำรลงทุนลงนำม …........……………………………………........................ (ตัวบรรจง) เลขที่ใบอนุญำต....................................................)
หนังสือชี้ชวนและการจองซื้อหุ้นกู้ (สาหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้)
หนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำร
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=301712

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อส่งรำยละเอียดกำรสมัครสมำชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
ให้ แก่ท่ำน ทังนี
้ ้ ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่
https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html

แผ่นที่ 1: สำหรับนำยทะเบียน

26 - 28 ตุลำคม 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC ทุกรุ่น

ระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ 4
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ...............

29 - 30 ตุลำคม 2563 สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป

ใบจองเลขที่

1 – 2 และ 5 – 7 ตุลำคม 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิม SCC20NA ตำมสิทธิ 1:1

-

-

ใบจองซือ้ หุ้นกู้ชนิดระบุช่ อื ผู้ถือ ประเภทไม่ มีประกัน ไม่ ด้อยสิทธิ และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) ครั ้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้”)
ซึ่งออกภำยใต้ โครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)
มูลค่ำที่ตรำไว้ หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 บำท โดยเสนอขำยหุ้นกู้ในกรณีทวั่ ไปแก่

อำยุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน
Plain Product

(1) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย ครัง้ ที่ 2/2559 (SCC20NA) ในอัตรำส่ วน 1 หุ้นกู้เดิมต่ อ 1 หุ้นกู้ใหม่ ระหว่ ำงวันที่ 1 – 2 และ 5 – 7 ตุลำคม 2563
(2) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย ทุกรุ่น โดยจองซือ้ ขัน้ ต่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ ำงวันที่ 26 - 28 ตุลำคม 2563
(3) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป โดยจองซือ้ ขัน้ ต่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ ำงวันที่ 29 - 30 ตุลำคม 2563
วันที่จองซื ้อ ….....… ตุลำคม พ.ศ. 2563

วันที่ออกหุ้นกู้ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

ผู้จองซือ้ หุ้นกู้โปรดกรอกข้ อควำมในช่ องด้ ำนล่ ำงนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว,นิติบุคคลอื่นๆ)…………………………………………………………..……………..................….....……………………........…………โดย…………………………………...................…..............…..
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ /ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ …................……………….หมู่บ้ำน/อำคำรชุด …………….……….............…………... ตรอก/ซอย …………….............…………………... ถนน ……………....………………..
ตำบล/แขวง …….…..………………….............….……. อำเภอ/เขต ……………………….....…........……………… จังหวัด ……………………...........………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………..……..….…...
โทรศัพท์ (ที่บ้ำน) ……………….................………….. โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) ....………………................……….. โทรศัพท์ (มือถือ) ……………………...............….... e-mail address …………………………..............
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน/ ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
ต่ำงจำกที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้..............................................................................................................
บุคคลธรรมดำในประเทศ
บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ สัญชำติ ………….…..................……..
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลต่ำงประเทศ สัญชำติ ………………..…....................….….….…
เลขที่บัตรประชำชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport …….…….…….…………………………...........…………….เลขประจำตัวผู้เสียภำษี (13 หลัก)……………………....…….………...........................……………..…….…
วัน - เดือน - ปี เกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล
เพศ ………………… อำชีพ /ประเภทกิจกำร………....………….………… ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
หักภำษี
ไม่หกั ภำษี
กรณีเป็ นคนต่ำงด้ ำวให้ แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้ ำของสัญชำติ.………….……………….………….………………………...ที่อยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย…………………………………............................................................….
สถำนที่ทำงำน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่) ...........................….………….………………………………………………….แหล่งที่มำของรำยได้ มำจำก
ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................
จำนวนหุ้นกู้ท่จี องซือ้ (หน่ วย)
ตัวเลข
ตัวอักษร

ข้ ำพเจ้ ำ ขอจองซือ้ หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567
จำนวนเงิน (บำท)
ตัวเลข
ตัวอักษร

พร้ อมกันนี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอส่ งเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นกู้ดังกล่ ำวโดย (เลือกอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง)
สำหรับผู้จองซือ้ ที่ถือหุ้นกู้ SCC20NA (จองซือ้ ในวันที่ 1 - 2 และ 5 - 7 ตุลำคม 2563)

สำหรับผู้จองซือ้ อื่นๆ



ข้ ำพเจ้ ำขอให้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ SCC20NA ชำระเงินต้ นและดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ ำยสำหรับทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เลขที่
ของข้ ำพเจ้ ำด้ วยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีของข้ ำพเจ้ ำตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี ้ และขอให้ ธนำคำรดำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ ำพเจ้ ำ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ / กระแสรำยวัน
ชื่อบัญชี ............................................................................................................ บัญชีเลขที่ ...............................................................................................
ธนำคำร............................................... สำขำ....................................... ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ภำยในเวลำ 9.30 น. เพื่อชำระค่ำจองซื ้อหุ้นกู้ตำมจำนวนเงินดังกล่ำวข้ ำงต้ น

ลายมือชื่อที่ใช้กบั บัญชีเงิ นฝาก



หมำยเหตุ :
(1) บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวต้ องเป็ นบัญชีเงินฝำกของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่มีอยู่กับธนำคำรพำณิชย์ที่รับกำรจองซื ้อหุ้นกู้นี ้ และ
(2) บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวควรเป็ นบัญชีเงินฝำกของผู้จองซื ้อ ซึ่งผู้จองซื ้อได้ แจ้ งควำมจำนงไว้ แล้ วว่ำให้ นำเงินค่ำไถ่ถอนหุ้นกู้ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ.2563 (SCC20NA) เข้ ำบัญชีดงั กล่ำว และจำนวนเงินที่ให้ หกั บัญชีไม่ควรเกินกว่ำจำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่ เพื่อไม่ให้ เกิดควำมผิดพลำดในกำรชำระเงินค่ำหุ้นกู้ที่จองซื ้อดังกล่ำว เพรำะหำก
ธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินจำกบัญชีดงั กล่ำวเพื่อชำระค่ำหุ้นกู้ได้ ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จองซื ้อจะเสียสิทธิที่จะได้ รับกำรจัดสรรหุ้ นกู้ที่จองซื ้อไว้
(3) ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงหำกเกิดควำมเสียหำยใดแก่บริษัทหรื อนำยทะเบียนหุ้นกู้จำกกำรแก้ ไข/เปลีย่ นแปลงข้ ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น

เงินสด
เงินโอน ผ่ำนธนำคำร
……………………………. สำขำ……………………
เช็คธนำคำร
เช็คบุคคล
ดร๊ ำฟท์
เลขที่เช็ค …………………………..………..............…
ธนำคำร ……………………………………….............
สำขำ ………………………..…….……..…................
วันที่ ……………………………….…………...............

สั่งจ่ ำย “บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย ครัง้ ที่ 2/2563” หรื อ “Subscription Account for Debentures of The Siam Cement Public Company Limited No. 2/2563”
หมำยเหตุ: กำรจองซื ้อหุ้นกู้และกำรชำระเงินโดยผู้จองซื ้อหุ้นกู้ต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำรหุ้นกู้ของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (revolving basis) (“หนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร”) ซึ่งได้ มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนังสือชี ้ชวนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ภำยใต้ โครงกำร ("หนังสือชีช้ วนสำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชีช้ วน") และผู้จองซื ้อหุ้นกู้
ตกลงและรับทรำบว่ำ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซื ้อหุ้นกู้หำกผู้จองซื ้อหุ้นกู้กระทำกำรผิดเงื่อนไขดังกล่ำว โดยหำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดงั กล่ำวแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นกู้เลือกข้ อใด
ข้ อหนึ่ง)

ให้ ออกใบหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ ำพเจ้ ำ และจัดส่งให้ ข้ำพเจ้ ำทำงไปรษณีย์ โดยข้ ำพเจ้ ำยินดีที่จะมอบหมำยให้ ผ้ อู อกหุ้ นกู้ดำเนินกำรใด ๆ เพื่อทำให้ กำรจัดทำใบหุ้นกู้และกำรส่งมอบใบหุ้นกู้มำให้ ข้ำพเจ้ ำภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้ หรือ
ให้ ดำเนินกำรนำหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ฝำกไว้ กบั “บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผ่ำนบัญชี (ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / Custodian) ……………………………………………………………..
เลขที่สมำชิก ……………………………………………… ตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี ………………………………………………………….……..………
เลขที่ ……………………………………………………… ซึ่งข้ ำพเจ้ ำมีอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian นันภำยใน
้
7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำ หุ้นกู้ชุดนีเ้ ป็ นหุ้นกู้ท่ที ำกำรไถ่ ถอนโดยไม่ ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้ โดยหำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำว เมื่อครบกำหนดกำรจ่ำยดอกเบี ้ยและ/หรือครบกำหนดไถ่ถอน ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ จ่ำยดอกเบี ้ยและ/หรือเงินต้ นแก่
ข้ ำพเจ้ ำโดยโอนเงินเข้ ำบัญชีข้ำพเจ้ ำที่เปิ ดไว้ ที่ธนำคำร……………………………………. (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรำยวัน) เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ ำสมุดบัญชีเงินฝำก หรือ
bank statement โดยผู้จองซือ้ หุ้นกู้หนึ่งท่ ำนจะต้ องระบุเลขบัญชีเพื่อรับเงินต้ นและดอกเบีย้ หุ้นกู้สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นกู้ร่ ุ นนีไ้ ด้ เพียงบัญชีเดี ยวเท่ ำนัน้ ) (ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำประสงค์ให้ นำหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริษัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรื อ เงินต้ น แก่ข้ำพเจ้ ำ โดยโอนเงินเข้ ำบัญชีของข้ ำพเจ้ ำที่ข้ำพเจ้ ำได้ ให้ ไว้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ / Custodian ข้ ำงต้ น) และในกรณีที่เอกสำรไม่ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิในกำรใช้ เลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตำมฐำนข้ อมูลของบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือในกรณีที่มีเหตุขดั ข้ องใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี ้ยและ/หรือเงินต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ นกู้
ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ ทังนี
้ ้ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็ นต้ องนำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้ แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้
และนำยทะเบียนร้ องขอ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตำมหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถื อหุ้นกู้ได้ รับชำระหนี ้ และหุ้นกู้ดงั กล่ำวได้ ไถ่ถอนเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว และให้ ใบหุ้นกู้ฉบับนันสิ
้ ้นอำยุ

ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ รับแจกสรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (fact sheet) แล้ ว และ

ไม่ประสงค์รับหนังสือชี ้ชวน

ได้รับหนังสือชี ้ชวนเป็ นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตำมที่กำหนด (ถ้ ำมี)

ข้ ำพเจ้ ำขอให้ ควำมยินยอมแต่ งตัง้ ธนำคำรกรุ งศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ให้ ทำหน้ ำที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ เสนอแต่ งตัง้
ข้ ำพเจ้ ำตกลงและยินยอมให้ สถำบันกำรเงินที่ข้ำพเจ้ ำมีกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรแสดงตน และ/หรื อ กำรระบุตวั ตนของข้ ำพเจ้ ำ ให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง และกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป
ข้ ำพเจ้ ำเข้ ำใจถึงลักษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหุ้นกู้ และรับทรำบควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น และได้ ใช้ วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ ำลงทุน ซึ่งได้ ทำกำรศึกษำและทำควำมเข้ ำใจในควำมเสี่ยงของกำร
ลงทุนในหุ้นกู้ดงั กล่ำวเป็ นอย่ำงดี ข้ ำพเจ้ ำได้ ตัดสินใจในกำรลงทุนหุ้นกู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผ้ ใู ดหรือเจ้ ำหน้ ำที่ใดให้ คำแนะนำ ชี ้ชวน หรือชักจูงเพื่อให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ บริษัทหรือผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้
หรือเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับใบจองซื ้อหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นดังกล่ำว
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้ หุ้นกู้ตำมจำนวนที่จองซื ้อ หรื อตำมจำนวนที่บริ ษัทจัดสรรให้ และยินยอมในกรณีที่บริ ษัทปฏิเสธกำรจองซื ้อไม่ว่ ำทัง้ หมดหรื อบำงส่วน โดยยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซื ้อ (โดยไม่มีดอกเบี ้ย ยกเว้ นดอกเบี ้ย
ตำมข้ อ 6.7 หรื อ ข้ อ 6.8 ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกกำรจองซือ้ หุ้นกู้ (ยกเว้ น กรณีที่ระบุในข้ อ 6.5 ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร และ/หรื อ ข้ อ 3.8 ในส่วนที่ 2 ของหนังสือชี ้ชวน
สำหรับหุ้นกู้) ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมผูกพันตนเองตำมข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ ที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป (ตำมแบบที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1.1 ร่ำงข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำร) ซึ่งได้ มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมข้ อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ อง (ตำมแบบที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 ข้ อกำหนด
เพิ่มเติมของหุ้นกู้ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับหุ้นกู้) ("ข้ อกำหนดสิทธิ") รวมถึงข้ อกำหนดสิทธิซึ่งอำจจะมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ ำ และข้ อควำมใด ๆ ในหนังสือชี ้ชวนทุกประกำร
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ ำพเจ้ ำมิใช่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวทังหมด
้
ตำมที่ระบุไว้ ในส่วน
ที่ 3 ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำรและส่วนที่ 2 ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำเข้ ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ ำพเจ้ ำเข้ ำข่ำยเป็ นบุคคลตำมที่ระบุไว้ ในข้ ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำไม่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ครัง้ นี ้ เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นกู้ ที่เหลือ
จำกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้ออื่นทังหมดเท่
้
ำนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหุ้นกู้อำจตรวจดูข้อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้ นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำนใหญ่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่
ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ และสำนักงำนใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว

ในฐำนะผู้รับมอบอำนำจ / ผู้มีอำนำจลงนำมแทน ของ………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………………………………………… ผู้จองซื ้อ
(………………………………………………………………………...)

สำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ผ้ จู องซื ้อรับได้ ข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรร้ องขอจำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ให้
ควำมเสี่ยงหุ้นกู้ 4
ทำ Suitability Test และข้ ำพเจ้ ำได้ ผ่ำนกำรทำ Suitability Test แล้ ว ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ ำจองซื ้ออยู่นีอ้ ยู่ที่ระดับ 4 ในกรณีที่ห้ นุ กู้ที่ข้ำพเจ้ ำทำกำรจองซื ้อนีม้ ี ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน .......
ระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ ำรับได้ ตำม Suitability Test ซึ่งผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ ข้ำพเจ้ ำทรำบแล้ ว อย่ำงไรก็ตำม ข้ ำพเจ้ ำยังประสงค์ จะลงทุนในหุ้นกู้นี ้ ลงนำมเฉพำะผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุนน้ อยกว่ ำ 4
และได้ ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยันในฐำนะผู้จองซื ้อด้ ำนล่ำงว่ำ ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื ้อนี ้สูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ ำยอมรับได้ ตำมผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้
หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรลงทุนในหุ้นกู้นี ้ต่อไปในอนำคต ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ไม่มีหน้ ำที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ลงชื่อ………………………………………………………..….… ผู้จองซื ้อ
(……………………………………………………………...)
้
่
่
่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซือในกรณีทผี ้ ลู งทุนทัวไปยังไม่ มปี ระวัติการทาและไม่ ยินยอมทา Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสียงตาม Suitability Test ได้ ตา่ กว่าหุ้นกู้น้แี ละไม่ ลงนามยอมรับความเสีย่ งของหุ้นกู้

การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื ้อหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรื อสรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย
สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร
ธนำคำรได้ รับกำรจองซื ้อ หุ้นกู้จำนวน ………………………. หน่วย เป็ นจำนวนเงิน …………………………… .………………… บำท ไว้ จำกท่ำนแล้ ว โดยได้ รับ  เงินสด  เงินโอนผ่ำนสำขำ….......…………………
 ดร๊ ำฟท์  เช็คธนำคำร  เช็คบุคคล  คำสัง่ หักบัญชีเลขที่เช็ค/ดร๊ ำฟท์ ……………………….……….……..…. ธนำคำร ………………….……. สำขำ …………….........……….. วันที่………………………
ผู้แนะนำกำรลงทุนลงนำม …........……………………………………........................ (ตัวบรรจง) เลขที่ใบอนุญำต....................................................)
หนังสือชี้ชวนและการจองซื้อหุ้นกู้ (สาหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้)
หนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำร
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=301712

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อส่งรำยละเอียดกำรสมัครสมำชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
ให้ แก่ท่ำน ทังนี
้ ้ ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่
https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html

แผ่นที่ 2: สำหรับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย / สำขำ

26 - 28 ตุลำคม 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC ทุกรุ่น

ระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ 4
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ...............

29 - 30 ตุลำคม 2563 สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป

ใบจองเลขที่

1 – 2 และ 5 – 7 ตุลำคม 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิม SCC20NA ตำมสิทธิ 1:1

-

-

ใบจองซือ้ หุ้นกู้ชนิดระบุช่ อื ผู้ถือ ประเภทไม่ มีประกัน ไม่ ด้อยสิทธิ และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) ครั ้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้”)
ซึ่งออกภำยใต้ โครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)
มูลค่ำที่ตรำไว้ หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 บำท โดยเสนอขำยหุ้นกู้ในกรณีทวั่ ไปแก่

อำยุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน
Plain Product

(1) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย ครัง้ ที่ 2/2559 (SCC20NA) ในอัตรำส่ วน 1 หุ้นกู้เดิมต่ อ 1 หุ้นกู้ใหม่ ระหว่ ำงวันที่ 1 – 2 และ 5 – 7 ตุลำคม 2563
(2) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย ทุกรุ่น โดยจองซือ้ ขัน้ ต่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ ำงวันที่ 26 - 28 ตุลำคม 2563
(3) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป โดยจองซือ้ ขัน้ ต่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ ำงวันที่ 29 - 30 ตุลำคม 2563
วันที่จองซื ้อ ….....… ตุลำคม พ.ศ. 2563

วันที่ออกหุ้นกู้ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

ผู้จองซือ้ หุ้นกู้โปรดกรอกข้ อควำมในช่ องด้ ำนล่ ำงนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว,นิติบุคคลอื่นๆ)…………………………………………………………..……………..................….....……………………........…………โดย…………………………………...................…..............…..
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ /ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ …................……………….หมู่บ้ำน/อำคำรชุด …………….……….............…………... ตรอก/ซอย …………….............…………………... ถนน ……………....………………..
ตำบล/แขวง …….…..………………….............….……. อำเภอ/เขต ……………………….....…........……………… จังหวัด ……………………...........………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………..……..….…...
โทรศัพท์ (ที่บ้ำน) ……………….................………….. โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) ....………………................……….. โทรศัพท์ (มือถือ) ……………………...............….... e-mail address …………………………..............
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน/ ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
ต่ำงจำกที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้..............................................................................................................
บุคคลธรรมดำในประเทศ
บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ สัญชำติ ………….…..................……..
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลต่ำงประเทศ สัญชำติ ………………..…....................….….….…
เลขที่บัตรประชำชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport …….…….…….…………………………...........…………….เลขประจำตัวผู้เสียภำษี (13 หลัก)……………………....…….………...........................……………..…….…
วัน - เดือน - ปี เกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล
เพศ ………………… อำชีพ /ประเภทกิจกำร………....………….………… ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
หักภำษี
ไม่หกั ภำษี
กรณีเป็ นคนต่ำงด้ ำวให้ แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้ ำของสัญชำติ.………….……………….………….………………………...ที่อยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย…………………………………............................................................….
สถำนที่ทำงำน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่) ...........................….………….………………………………………………….แหล่งที่มำของรำยได้ มำจำก
ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................
จำนวนหุ้นกู้ท่จี องซือ้ (หน่ วย)
ตัวเลข
ตัวอักษร

ข้ ำพเจ้ ำ ขอจองซือ้ หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567
จำนวนเงิน (บำท)
ตัวเลข
ตัวอักษร

พร้ อมกันนี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอส่ งเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นกู้ดังกล่ ำวโดย (เลือกอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง)
สำหรับผู้จองซือ้ ที่ถือหุ้นกู้ SCC20NA (จองซือ้ ในวันที่ 1 - 2 และ 5 - 7 ตุลำคม 2563)

สำหรับผู้จองซือ้ อื่นๆ



ข้ ำพเจ้ ำขอให้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ SCC20NA ชำระเงินต้ นและดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ ำยสำหรับทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เลขที่
ของข้ ำพเจ้ ำด้ วยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีของข้ ำพเจ้ ำตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี ้ และขอให้ ธนำคำรดำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ ำพเจ้ ำ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ / กระแสรำยวัน
ชื่อบัญชี ............................................................................................................ บัญชีเลขที่ ...............................................................................................
ธนำคำร............................................... สำขำ....................................... ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ภำยในเวลำ 9.30 น. เพื่อชำระค่ำจองซื ้อหุ้นกู้ตำมจำนวนเงินดังกล่ำวข้ ำงต้ น

ลายมือชื่อที่ใช้กบั บัญชีเงิ นฝาก



หมำยเหตุ :
(1) บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวต้ องเป็ นบัญชีเงินฝำกของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่มีอยู่กับธนำคำรพำณิชย์ที่รับกำรจองซื ้อหุ้นกู้นี ้ และ
(2) บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวควรเป็ นบัญชีเงินฝำกของผู้จองซื ้อ ซึ่งผู้จองซื ้อได้ แจ้ งควำมจำนงไว้ แล้ วว่ำให้ นำเงินค่ำไถ่ถอนหุ้นกู้ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ.2563 (SCC20NA) เข้ ำบัญชีดงั กล่ำว และจำนวนเงินที่ให้ หกั บัญชีไม่ควรเกินกว่ำจำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่ เพื่อไม่ให้ เกิดควำมผิดพลำดในกำรชำระเงินค่ำหุ้นกู้ที่จองซื ้อดังกล่ำว เพรำะหำก
ธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินจำกบัญชีดงั กล่ำวเพื่อชำระค่ำหุ้นกู้ได้ ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จองซื ้อจะเสียสิทธิที่จะได้ รับกำรจัดสรรหุ้ นกู้ที่จองซื ้อไว้
(3) ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงหำกเกิดควำมเสียหำยใดแก่บริษัทหรื อนำยทะเบียนหุ้นกู้จำกกำรแก้ ไข/เปลีย่ นแปลงข้ ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น

เงินสด
เงินโอน ผ่ำนธนำคำร
……………………………. สำขำ……………………
เช็คธนำคำร
เช็คบุคคล
ดร๊ ำฟท์
เลขที่เช็ค …………………………..………..............…
ธนำคำร ……………………………………….............
สำขำ ………………………..…….……..…................
วันที่ ……………………………….…………...............

สั่งจ่ ำย “บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย ครัง้ ที่ 2/2563” หรื อ “Subscription Account for Debentures of The Siam Cement Public Company Limited No. 2/2563”
หมำยเหตุ: กำรจองซื ้อหุ้นกู้และกำรชำระเงินโดยผู้จองซื ้อหุ้นกู้ต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำรหุ้นกู้ของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (revolving basis) (“หนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร”) ซึ่งได้ มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนังสือชี ้ชวนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ภำยใต้ โครงกำร ("หนังสือชีช้ วนสำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชีช้ วน") และผู้จองซื ้อหุ้นกู้
ตกลงและรับทรำบว่ำ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซื ้อหุ้นกู้หำกผู้จองซื ้อหุ้นกู้กระทำกำรผิดเงื่อนไขดังกล่ำว โดยหำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดงั กล่ำวแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นกู้เลือกข้ อใด
ข้ อหนึ่ง)

ให้ ออกใบหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ ำพเจ้ ำ และจัดส่งให้ ข้ำพเจ้ ำทำงไปรษณีย์ โดยข้ ำพเจ้ ำยินดีที่จะมอบหมำยให้ ผ้ อู อกหุ้ นกู้ดำเนินกำรใด ๆ เพื่อทำให้ กำรจัดทำใบหุ้นกู้และกำรส่งมอบใบหุ้นกู้มำให้ ข้ำพเจ้ ำภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้ หรือ
ให้ ดำเนินกำรนำหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ฝำกไว้ กบั “บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผ่ำนบัญชี (ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / Custodian) ……………………………………………………………..
เลขที่สมำชิก ……………………………………………… ตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี ………………………………………………………….……..………
เลขที่ ……………………………………………………… ซึ่งข้ ำพเจ้ ำมีอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian นันภำยใน
้
7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำ หุ้นกู้ชุดนีเ้ ป็ นหุ้นกู้ท่ที ำกำรไถ่ ถอนโดยไม่ ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้ โดยหำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำว เมื่อครบกำหนดกำรจ่ำยดอกเบี ้ยและ/หรือครบกำหนดไถ่ถอน ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ จ่ำยดอกเบี ้ยและ/หรือเงินต้ นแก่
ข้ ำพเจ้ ำโดยโอนเงินเข้ ำบัญชีข้ำพเจ้ ำที่เปิ ดไว้ ที่ธนำคำร……………………………………. (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรำยวัน) เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ ำสมุดบัญชีเงินฝำก หรือ
bank statement โดยผู้จองซือ้ หุ้นกู้หนึ่งท่ ำนจะต้ องระบุเลขบัญชีเพื่อรับเงินต้ นและดอกเบีย้ หุ้นกู้สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นกู้ร่ ุ นนีไ้ ด้ เพียงบัญชีเดี ยวเท่ ำนัน้ ) (ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำประสงค์ให้ นำหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริษัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรื อ เงินต้ น แก่ข้ำพเจ้ ำ โดยโอนเงินเข้ ำบัญชีของข้ ำพเจ้ ำที่ข้ำพเจ้ ำได้ ให้ ไว้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ / Custodian ข้ ำงต้ น) และในกรณีที่เอกสำรไม่ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิในกำรใช้ เลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตำมฐำนข้ อมูลของบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือในกรณีที่มีเหตุขดั ข้ องใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี ้ยและ/หรือเงินต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ นกู้
ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ ทังนี
้ ้ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็ นต้ องนำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้ แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้
และนำยทะเบียนร้ องขอ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตำมหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถื อหุ้นกู้ได้ รับชำระหนี ้ และหุ้นกู้ดงั กล่ำวได้ ไถ่ถอนเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว และให้ ใบหุ้นกู้ฉบับนันสิ
้ ้นอำยุ

ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ รับแจกสรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (fact sheet) แล้ ว และ

ไม่ประสงค์รับหนังสือชี ้ชวน

ได้รับหนังสือชี ้ชวนเป็ นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตำมที่กำหนด (ถ้ ำมี)

ข้ ำพเจ้ ำขอให้ ควำมยินยอมแต่ งตัง้ ธนำคำรกรุ งศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ให้ ทำหน้ ำที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ เสนอแต่ งตัง้
ข้ ำพเจ้ ำตกลงและยินยอมให้ สถำบันกำรเงินที่ข้ำพเจ้ ำมีกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบุตวั ตนของข้ ำพเจ้ ำ ให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้น กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง และกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป
ข้ ำพเจ้ ำเข้ ำใจถึงลักษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหุ้นกู้ และรับทรำบควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น และได้ ใช้ วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ ำลงทุน ซึ่งได้ ทำกำรศึกษำและทำควำมเข้ ำใจในควำมเสี่ยงของกำร
ลงทุนในหุ้นกู้ดงั กล่ำวเป็ นอย่ำงดี ข้ ำพเจ้ ำได้ ตดั สินใจในกำรลงทุนหุ้นกู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผ้ ใู ดหรือเจ้ ำหน้ ำที่ใดให้ คำแนะนำ ชี ช้ วน หรือชักจูงเพื่อให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ บริษัทหรือผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้
หรือเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับใบจองซื ้อหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นดังกล่ำว
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้ หุ้นกู้ตำมจำนวนที่จองซื ้อ หรื อตำมจำนวนที่บริ ษัทจัด สรรให้ และยินยอมในกรณีที่บริ ษัทปฏิเสธกำรจองซื ้อไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่วน โดยยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซื ้อ (โดยไม่มีดอกเบี ้ย ยกเว้ นดอกเบี ้ย
ตำมข้ อ 6.7 หรื อ ข้ อ 6.8 ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกกำรจองซือ้ หุ้นกู้ (ยกเว้ น กรณีที่ระบุในข้ อ 6.5 ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร และ/หรื อ ข้ อ 3.8 ในส่วนที่ 2 ของหนังสือชี ้ชวน
สำหรับหุ้นกู้) ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมผูกพันตนเองตำมข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ ที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป (ตำมแบบที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1.1 ร่ำงข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำร) ซึ่งได้ มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมข้ อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ อง (ตำมแบบที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 ข้ อกำหนด
เพิ่มเติมของหุ้นกู้ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับหุ้นกู้) ("ข้ อกำหนดสิทธิ") รวมถึงข้ อกำหนดสิทธิซึ่งอำจจะมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ ำ และข้ อควำมใด ๆ ในหนังสือชี ้ชวนทุกประกำร
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ ำพเจ้ ำมิใช่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวทังหมด
้
ตำมที่ระบุไว้ ในส่วน
ที่ 3 ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำรและส่วนที่ 2 ของหนังสือชี ้ชวนสำหรับหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำเข้ ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ ำพเจ้ ำเข้ ำข่ำยเป็ นบุคคลตำมที่ระบุไว้ ในข้ ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำไม่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ครัง้ นี ้ เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นกู้ ที่เหลือ
จำกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้ออื่นทังหมดเท่
้
ำนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหุ้นกู้อำจตรวจดูข้อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้ นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำนใหญ่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่
ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ และสำนักงำนใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว

ในฐำนะผู้รับมอบอำนำจ / ผู้มีอำนำจลงนำมแทน ของ………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………………………………………… ผู้จองซื ้อ
(………………………………………………………………………...)

สำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ผ้ จู องซื ้อรับได้ ข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรร้ องขอจำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ให้
ควำมเสี่ยงหุ้นกู้ 4
ทำ Suitability Test และข้ ำพเจ้ ำได้ ผ่ำนกำรทำ Suitability Test แล้ ว ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ ำจองซื ้ออยู่นีอ้ ยู่ที่ระดับ 4 ในกรณีที่ห้ นุ กู้ที่ข้ำพเจ้ ำทำกำรจองซื ้อนีม้ ี ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน .......
ระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ ำรับได้ ตำม Suitability Test ซึ่งผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ ข้ำพเจ้ ำทรำบแล้ ว อย่ำงไรก็ตำม ข้ ำพเจ้ ำยังประสงค์ จะลงทุนในหุ้นกู้นี ้ ลงนำมเฉพำะผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุนน้ อยกว่ ำ 4
และได้ ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยันในฐำนะผู้จองซื ้อด้ ำนล่ำงว่ำ ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื ้อนี ้สูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ ำยอมรับได้ ตำมผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้
หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรลงทุนในหุ้นกู้นี ้ต่อไปในอนำคต ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้ไม่มีหน้ ำที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ลงชื่อ………………………………………………………..….… ผู้จองซื ้อ
(……………………………………………………………...)
้
่
่
่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซือในกรณีทผี ้ ลู งทุนทัวไปยังไม่ มปี ระวัติการทาและไม่ ยินยอมทา Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสียงตาม Suitability Test ได้ ตา่ กว่าหุ้นกู้น้แี ละไม่ ลงนามยอมรับความเสีย่ งของหุ้นกู้

การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื ้อหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรื อสรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย
สาหรับเจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร
ธนำคำรได้ รับกำรจองซื ้อ หุ้นกู้จำนวน ………………………. หน่วย เป็ นจำนวนเงิน …………………………… .………………… บำท ไว้ จำกท่ำนแล้ ว โดยได้ รับ  เงินสด  เงินโอนผ่ำนสำขำ….......…………………
 ดร๊ ำฟท์  เช็คธนำคำร  เช็คบุคคล  คำสัง่ หักบัญชีเลขที่เช็ค/ดร๊ ำฟท์ ……………………….……….……..…. ธนำคำร ………………….……. สำขำ …………….........……….. วันที่………………………
ผู้แนะนำกำรลงทุนลงนำม …........……………………………………........................ (ตัวบรรจง) เลขที่ใบอนุญำต....................................................)
หนังสือชี้ชวนและการจองซื้อหุ้นกู้ (สาหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้)
หนังสือชี ้ชวนสำหรับโครงกำร
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=301712

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อส่งรำยละเอียดกำรสมัครสมำชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
ให้ แก่ท่ำน ทังนี
้ ้ ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่
https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html

แผ่นที่ 3: สำหรับลูกค้ ำ

