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

1 - 5 มีนำคม 2564 สำหรับผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ดิม SCC214A ตำมสิทธิ 1: 0.6
29 – 31 มีนำคม 2564 สำหรับผูล้ งทุนประชำชนทั่วไปซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กู้ SCC214A

อำยุ 4 ปี
Plain Product

ใบจองเลขที่

-

-

ใบจองซือ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้”)
ซึ่งออกภำยใต้โครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทั้งสิน้ ไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)
มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 บำท โดยเสนอขำยหุน้ กูใ้ นกรณีท่วั ไปแก่
(1) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2560 (SCC214A) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 0.6 หุ้นกู้ใหม่ ระหว่ำงวันที่ 1 - 5 มีนำคม พ.ศ. 2564
(2) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2560 (SCC214A) โดยจองซือ้ ขั้นต่ำ 100,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ำงวันที่ 29 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2564
วันที่จองซือ้ ….....… มีนำคม พ.ศ. 2564 (วันที่ออกหุ้นกู้ 1 เมษำยน พ.ศ. 2564)
ผู้จองซือ้ หุ้นกู้โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว,นิติบุคคลอื่นๆ)…………………………………………………………..……………..................….....………………………………………………………........…………โดย…………………………………………………………...................…..............…..
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้/ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ …................………….หมู่บำ้ น/อำคำรชุด …………….……….............…………... ตรอก/ซอย …………….............…………………... ถนน ……………....………………..ตำบล/แขวง …….…..………………….............….…….
อำเภอ/เขต ……………………….....…........……………… จังหวัด ……………………...........………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………..…….......โทรศัพท์ (ที่บำ้ น) ……………….................………….. โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) ....………………................………..
โทรศัพท์ (มือถือ) ……………………...............….... e-mail address …………………………..............
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/ ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ต่ำงจำกทีอ่ ยู่ที่สำมำรถติดต่อได้โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี.้ ..............................................................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดำในประเทศ
บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ สัญชำติ ………….…............
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลต่ำงประเทศ สัญชำติ ……………............ วัน - เดือน - ปี เกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่บัตรประชำชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport …….…….…….………………………เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี (13 หลัก)……………………....…….……….........เพศ ………… อำชีพ /ประเภทกิจกำร………....………….…ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
หักภำษี
ไม่หกั ภำษี
กรณีเป็ นคนต่ำงด้ำวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้ำของสัญชำติ.………….……………….………….……………...ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย……………………………………………………………………..………………………………............................................................….
สถำนที่ทำงำน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่) ...........................….………….…………………………………………………………………………………………..……………….แหล่งที่มำของรำยได้มำจำก
ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................
จำนวนหุ้นกู้ที่จองซือ้ (หน่วย)
ตัวเลข
ตัวอักษร

ข้ำพเจ้ำ ขอจองซือ้ หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
จำนวนเงิน (บำท)
ตัวเลข
ตัวอักษร

พร้อมกันนี้ ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองซือ้ หุ้นกู้ดังกล่ำวโดย (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)

สำหรับผู้จองซือ้ ที่ในวันที่ 1 – 5 มีนำคม พ.ศ. 2564

สำหรับผู้จองซือ้ ในวันที่ 29 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ข้ำพเจ้ำขอให้นำยทะเบียนหุน้ กู้ SCC214A ชำระเงินต้นและดอกเบีย้ หุน้ กูง้ วดสุดท้ำยสำหรับทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ลขที่  ของข้ำพเจ้ำด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง
นี ้ และขอให้ธนำคำรดำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ / กระแสรำยวัน ชื่อบัญชี ............................................................. บัญชีเลขที่ .................................................
ธนำคำร............................................... สำขำ....................................... ในวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2564 ภำยในเวลำ 9.30 น. เพื่อชำระค่ำจองซือ้ หุน้ กูต้ ำมจำนวนเงินดังกล่ำวข้ำงต้น
ลายมือชือ่ ทีใ่ ช้กบั บัญชีเงินฝาก

หมำยเหตุ :
(1) บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวต้องเป็ นบัญชีเงินฝำกของผูจ้ องซือ้ หุน้ กูท้ ี่มีอยู่กับธนำคำรพำณิชย์ที่รบั กำรจองซือ้ หุน้ กูน้ ี้ และ
(2) บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวควรเป็ นบัญชีเงินฝำกของผูจ้ องซือ้ ซึ่งผูจ้ องซือ้ ได้แจ้งควำมจำนงไว้แล้วว่ำให้นำเงินค่ำไถ่ถอนหุน้ กูบ้ ริษัทปู นซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (SCC214A) เข้ำบัญชีดงั กล่ำว และจำนวนเงิน
ที่ให้หกั บัญชีไม่ควรเกินกว่ำจำนวนหุน้ กูเ้ ดิมที่ถืออยู่ เพือ่ ไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรชำระเงินค่ำหุน้ กูท้ ี่จองซือ้ ดังกล่ำว เพรำะหำกธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินจำกบัญชีดงั กล่ำวเพือ่ ชำระค่ำหุน้ กูไ้ ด้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผูจ้ องซือ้ จะเสียสิทธิที่จะ
ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ กูท้ ี่จองซือ้ ไว้
(3) ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็ นควำมจริงหำกเกิดควำมเสียหำยใดแก่บริษัทหรือนำยทะเบียนหุน้ กูจ้ ำกกำรแก้ไข/เปลีย่ นแปลงข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้

เงินสด
เงินโอน ผ่ำนธนำคำร ………………………
สำขำ……………………
เช็คธนำคำร
เช็คบุคคล
ดร๊ำฟท์
เลขที่เช็ค …………………………..………..............…
ธนำคำร ……………………………………….............
สำขำ ………………………..…….……..…................
วันที่ ……………………………….…………...............

สั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2564” หรือ “Subscription Account for Debentures of The Siam Cement Public Company Limited No. 1/2564”
หมำยเหตุ: กำรจองซือ้ หุ้นกูแ้ ละกำรชำระเงินโดยผู้จองซือ้ หุ้นกูต้ อ้ งเป็ นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำรหุน้ กูข้ องบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) (“หนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร”) ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนังสือชีช้ วน
เพื่อกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ในครัง้ นีภ้ ำยใต้โครงกำร ("หนังสือชีช้ วนสำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชีช้ วน") และผูจ้ องซือ้ หุน้ กู้ตกลงและรับทรำบว่ำ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซือ้ หุน้ กู้หำกผูจ้ องซือ้ หุน้ กู้กระทำกำรผิดเงื่อนไขดังกล่ำว โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รบั กำรจัดสรรหุ้นกูด้ ังกล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(ผูจ้ องซือ้ หุน้ กูเ้ ลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

ให้ออกใบหุน้ กูท้ ี่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจัดส่งให้ขำ้ พเจ้ำทำงไปรษณีย์ โดยข้ำพเจ้ำยินดีที่จะมอบหมำยให้ผอู้ อกหุ้นกูด้ ำเนินกำรใด ๆ เพื่อทำให้กำรจัดทำใบหุน้ กูแ้ ละกำรส่งมอบใบหุน้ กูม้ ำให้ขำ้ พเจ้ำภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปิดกำรเสนอขำยหุน้ กู้ หรือ
ให้ดำเนินกำรนำหุน้ กู้ที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ฝำกไว้กับ “บริษัทศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผ่ำนบัญชี (ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / Custodian) …………………………………………………………….. เลขที่สมำชิก ……………………………………………… ตำมข้อบังคับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ำบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี ………………………………………………………….……..………เลขที่ ……………………………………………………… ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian นัน้ ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่ปิดกำร
เสนอขำยหุน้ กู้
ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ หุ้นกู้ชุดนี้เป็ นหุ้นกู้ท่ที ำกำรไถ่ถอนโดยไม่ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้ โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รบั กำรจัดสรรหุน้ กู้ดงั กล่ำว เมื่อครบกำหนดกำรจ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือครบกำหนดไถ่ถอน ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือเงินต้นแก่ขำ้ พเจ้ำโดยโอนเงินเข้ำบัญชีขำ้ พเจ้ำที่เปิ ดไว้ที่ธนำคำร……………………………………. (บัญชี
ออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรำยวัน) เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำก หรือ bank statement โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้หนึ่งท่ำนจะต้องระบุเลขบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นกู้รุ่นนี้ได้เพียงบัญชีเดียวเท่ำนั้น) (ในกรณีที่ขำ้ พเจ้ำ
ประสงค์ให้นำหุน้ กู้ที่ได้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั “บริษัทศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้น แก่ขำ้ พเจ้ำ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำที่ขำ้ พเจ้ำได้ให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian ข้ำงต้น) และในกรณีที่เอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละนำย
ทะเบียนขอสงวนสิทธิในกำรใช้เลขที่บญ
ั ชีของผูถ้ ือหุน้ กูต้ ำมฐำนข้อมูลของบริษัทศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือในกรณีที่ มีเหตุขดั ข้องใด ๆ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชำระดอกเบีย้ และ/หรือเงินต้นให้แก่ผถู้ ือหุน้ กูผ้ ่ำนนำยทะเบียนหุน้ กูโ้ ดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผูถ้ ือหุน้ กู้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนด
ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทัง้ นี้ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ม่จำเป็ นต้องนำใบหุน้ กูม้ ำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุน้ กู้ เว้นแต่ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ละนำยทะเบียนร้องขอ และเมื่อผูอ้ อกหุน้ กูช้ ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตำมหุน้ กูใ้ ห้แก่ผถู้ ือหุน้ กูต้ ำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้ ถือว่ำผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้รบั ชำระหนี้ และหุน้ กูด้ งั กล่ำวได้ไถ่ถอน
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และให้ใบหุน้ กูฉ้ บับนัน้ สิน้ อำยุ
ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำได้รบั แจกสรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (fact sheet) แล้ว และ
ไม่ประสงค์รบั หนังสือชีช้ วน
ได้รบั หนังสือชีช้ วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตำมที่กำหนด (ถ้ำมี)

ข้ำพเจ้ำขอให้ควำมยินยอมแต่งตั้ง ธนำคำรกรุ งศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ให้ทำหน้ำที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้สถำบันกำรเงินที่ขำ้ พเจ้ำมีกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบุตวั ตนของข้ำพเจ้ำ ให้แก่ผจู้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กู้ และนำยทะเบียนหุน้ กู้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง และกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กูต้ ่อไป
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงลักษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหุน้ กู้ และรับทรำบควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ และได้ใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ำลงทุน ซึ่งได้ทำกำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหุ้นกูด้ งั กล่ำวเป็ นอย่ำงดี ข้ำพเจ้ำได้ตดั สินใจใน
กำรลงทุนหุน้ กูด้ ว้ ยตนเอง โดยไม่มีผใู้ ดหรือเจ้ำหน้ำที่ใดให้คำแนะนำ ชีช้ วน หรือชักจูงเพื่อให้ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ บริษัทหรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้ หรือเจ้ำหน้ำที่ผรู้ บั ใบจองซือ้ หุน้ กูไ้ ม่ตอ้ งรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ ดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้ หุน้ กูต้ ำมจำนวนที่จองซือ้ หรือตำมจำนวนที่บริษัทจัดสรรให้ และยินยอมในกรณีที่บริษัทปฏิเสธกำรจองซือ้ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน โดยยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ ยกเว้นดอกเบีย้ ตำมข้อ 6.7 หรือ ข้อ 6.8 ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับ
โครงกำร) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรจองซือ้ หุน้ กู้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ 6.5 ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร และ/หรือ ข้อ 3.8 ในส่วนที่ 2 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับหุน้ กู)้ ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันตนเองตำมข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกหุน้ กู้และผูถ้ ือหุน้ กู้ สำหรับ
หุน้ กู้ที่เสนอขำยให้แก่ผลู้ งทุนทั่วไป (ตำมแบบที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1.1 ร่ำงข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกหุน้ กู้และผูถ้ ือหุน้ กู้ สำหรับหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ของหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำร) ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมข้อกำหนด
เพิ่มเติมของหุน้ กูท้ ี่เกี่ยวข้อง (ตำมแบบที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุน้ กูข้ องหนังสือชีช้ วนสำหรับหุน้ กู)้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") รวมถึงข้อกำหนดสิทธิซึ่งอำจจะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ และข้อควำมใด ๆ ในหนังสือชี ้ชวนทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมิใช่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวทัง้ หมด ตำมที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชีช้ วนสำหรับโครงกำรและส่วนที่ 2 ของ
หนังสือชีช้ วนสำหรับหุน้ กู้ ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ำพเจ้ำเข้ำข่ำยเป็ นบุคคลตำมที่ระบุไว้ในข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ กู้ครัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุน้ กูท้ ี่เหลือจำกกำรจองซือ้ ของผู้จองซือ้ อื่นทัง้ หมดเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ หุน้ กูอ้ ำจตรวจดูขอ้ กำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของ
ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำนใหญ่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้ และสำนักงำนใหญ่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้ จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลที่ขำ้ พเจ้ำได้ให้ไว้ตำมใบจองซือ้ หุน้ กูน้ ี้ และจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้แก่ผอู้ อกหุน้ กู้ นำยทะเบียนหุน้ กู้ ผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้รำยอื่น ผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหน่วยงำนกำกับ
ดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“บุคคลที่ได้รบั กำรเปิ ดเผยข้อมูล”) เพื่อปฏิบัติตำมใบจองซือ้ หุน้ กู้ของข้ำพเจ้ำนี้ รวมถึงดำเนินกำรอื่นใดที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของบุคคลที่ได้รบั กำรเปิ ดเผยข้อมูล ตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญำ ข้อตกลง หรือเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุน้ กู้ โปรดอ่ำน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกำศนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว หรือเอกสำรใดๆ ที่กำหนดขึน้ เพื่อแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว”) ของบุคคลที่ได้รบั กำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวที่เว็บไซต์หรือช่องทำงอื่นใดที่บุคคลที่ได้รบั กำรเปิ ด เผยข้อมูลดังกล่ำว
กำหนด เว้นแต่บุคคลที่ได้รบั กำรเปิ ดเผยข้อมูลไม่อยู่ภำยใต้บงั คับของพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้อำจมีกำรบันทึกบทสนทนำระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับ ผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้ำพเจ้ำ และ/หรือ รำยกำรกำรใช้บริกำร และ/หรือ กำรดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของข้ำพเจ้ำ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและกำรให้บริกำรของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้ และเพื่อเป็ นหลักฐำนกำรบริกำรและรำยกำรใช้บริกำร โดยข้ำพเจ้ำตกลงและจะไม่โต้แย้งกำรใช้บนั ทึกกำรสนทนำ และ/หรือ ข้อมูลดังกล่ำวเป็ นพยำนหลักฐำนอ้ำงอิงต่อข้ำพเจ้ำตำมกฎหมำย
โปรดอ่ำนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กูอ้ ย่ำงละเอียด เพื่อเข้ำใจถึงวิธีกำรที่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ลส่วนบุคคลของท่ำนและสิทธิของท่ำนที่เว็บไซต์ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กู้
www.scb.co.th, www.kasikornbank.com/th/privacy-policy , www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th

ลงชื่อ ………………………………………………………………………… ผูจ้ องซือ้
(………………………………………………………………………...)
ในฐำนะผูร้ บั มอบอำนำจ / ผูม้ ีอำนำจลงนำมแทน ของ………………………………………………………………
สำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสี่ยงของหุน้ กูท้ ี่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ผจู้ องซือ้ รับได้ ข้ำพเจ้ำได้รบั กำรร้องขอจำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กูใ้ ห้ทำ Suitability Test และข้ำพเจ้ำได้ผ่ำนกำรทำ Suitability
Test แล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำระดับควำมเสี่ยงของหุน้ กูท้ ี่ขำ้ พเจ้ำจองซือ้ อยู่นอี้ ยู่ทรี่ ะดับ 4 ในกรณีที่หนุ้ กูท้ ี่ขำ้ พเจ้ำทำกำรจองซือ้ นีม้ ีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ขำ้ พเจ้ำรับได้ตำม Suitability Test ซึ่งผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กูไ้ ด้แจ้งให้
ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ข้ำพเจ้ำยังประสงค์จะลงทุนในหุน้ กูน้ แี้ ละได้ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยันในฐำนะผูจ้ องซือ้ ด้ำนล่ำงว่ำ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำควำมเสี่ยงของหุน้ กูท้ ี่จองซือ้ นีส้ งู กว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ขำ้ พเจ้ำยอมรับได้ตำมผลประเมิน Suitability
Test ดังนัน้ หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรลงทุนในหุน้ กูน้ ตี้ ่อไปในอนำคต ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหุน้ กูไ้ ม่มีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทั้ งสิน้
ลงชื่อ………………………………………………………..….… ผูจ้ องซือ้
(……………………………………………………………...)

ควำมเสี่ยงหุ้นกู้ 4
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน .......
ลงนำมเฉพำะผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุนน้อยกว่ำ 4

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซือ้ ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการทาและไม่ยินยอมทา Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ ต่ากว่าหุ้นกู้นแี้ ละไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้

การลงทุนในหุน้ กูม้ ีความเสีย่ ง และก่อนตัดสินใจจองซือ้ หุน้ กู้ ผูจ้ องซือ้ ควรอ่านหนังสือชีช้ วนหรือสรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย
สาหรับเจ้าหน้ าที่ธนาคาร

ธนำคำรได้รบั กำรจองซือ้ หุน้ กูจ้ ำนวน ………………………. หน่วย เป็ นจำนวนเงิน …………………………… .………………… บำท ไว้จำกท่ำนแล้ว โดยได้รบั  เงินสด  เงินโอนผ่ำนสำขำ….......………………….…………  ดร๊ำฟท์  เช็คธนำคำร  เช็คบุคคล
 คำสั่งหักบัญชีเลขที่เช็ค/ดร๊ำฟท์ ……………………….……….……..…. ธนำคำร ………………….……. สำขำ …………….........……….. วันที่…….…………………
ผูแ้ นะนำกำรลงทุนลงนำม …........……………………………………........................ (ตัวบรรจง) เลขที่ใบอนุญำต....................................................

หนังสือชีช้ วนและการจองซือ้ หุ้นกู้ (สาหรับผู้จองซือ้ หุ้นกู้)
หนังสือชีช้ วนสำหรับหุน้ กู้ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=321828

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กู้ บริษัทฯ (ผูอ้ อกหุน้ กู)้ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อส่งรำยละเอียดกำรสมัครสมำชิก เอสซีจี ดีเบน
เจอร์ คลับ ให้แก่ท่ำน ทัง้ นี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้ที่นโยบำยควำมเป็น
ส่วนตัว ที่ https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html”

แผ่นที่ 1: สำหรับนำยทะเบียน

