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                                            ใบจองเลขที่    
                                                                          

ใบจองซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (“หุ้นกู้”) 

ซึ่งออกภำยใต้โครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2565  
วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) 

มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 บำท  โดยเสนอขำยหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปแก่   
(1) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2562 (SCC234A)  
ในอัตรำส่วน 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่ ระหว่ำงวันที่ 3 และ 7 - 9 มีนำคม พ.ศ. 2566  

(2) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทุกรุ่น 
และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์ โดยจองซื้อขั้นต่ ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท  

ระหว่ำงวันที ่27 - 29 มีนำคม พ.ศ. 2566                                                                                      
(3) ผู้ลงทุนประชำชนทั่วไป โดยจองซื้อขั้นต่ ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ำงวันที่ 30 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2566 

                 วันที่จองซ้ือ ….....… มีนำคม พ.ศ. 2566 (วันที่ออกหุ้นกู้ 3 เมษำยน พ.ศ. 2566) 

ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นกู้ 

ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว,นิติบุคคลอ่ืนๆ)……………………………………………………….......…………โดย………………………...........................…....….... 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้/ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที…่…….หมู่บ้ำน/อำคำรชุด …………........................…………...  ตรอก/ซอย...…………….………...... 
ถนน ……………....………..…..ต ำบล/แขวง …….…..………......อ ำเภอ/เขต ………………………………………จังหวัด…………………….……..…………... 
รหัสไปรษณีย์ …………………………………  โทรศัพท์ (ที่บ้ำน) ………………….……...…..………… โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน)....……………………………….. 
โทรศัพท ์(มือถือ) ……..............…....………...........……………  e-mail address ……………………………………………….………………………………... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/ ทะเบียนนิติบุคคล  ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้  ต่ำงจำกท่ีอยู่ที่สำมำรถติดต่อได้  รำยละเอียด
ดังนี้ ............................................................……........…………………………………………………………………………………………….………………….…... 
............................................................................................................................. .........................................................................................  
   บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย         บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ สัญชำติ .………….…...................................................................……. 
   นิติบุคคลในประเทศ       นิติบุคคลต่ำงประเทศ  สัญชำติ ………………...............…..…..............................…....….………………….…...                              
เลขที่บัตรประชำชน/ เลขทะเบียนบริษัท/ เลขที่ Passport ….….…….….….. เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี (13 หลัก)…………………..……………… 
วัน - เดือน - ปีเกิด (พ.ศ.)/ วันจดทะเบียนนิติบุคคล     -  -  เพศ………… อำชีพ/ประเภทกิจกำร…………….……….
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย      หักภำษี     ไม่หักภำษี 
กรณีเป็นคนต่ำงด้ำวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้ำของสัญชำติ.…………..………….…….…………..................................………………………...…...… 
ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย……………………….…………...................................................…..............….………………………………………………..… 
สถำนที่ท ำงำน (โปรดระบุชื่อและท่ีอยู่) ……......…………………………...…….……………………………………………………………………………………….. 
แหล่งที่มำของรำยได้มำจำก   ประเทศไทย  ประเทศอ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................…..........................…………………………………….. 
ส่วนที่ 2 - 2.1: รำยละเอียดกำรขอจองซ้ือหุ้นกู้ 

ข้ำพเจ้ำ ขอจองซ้ือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2566 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  
จ ำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่วย) จ ำนวนเงิน (บำท) 

ตัวเลข  ตัวเลข  
ตัวอักษร  ตัวอักษร  

ระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้   3 
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน........  

อำยหุุ้นกู้ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 Plain Product 

 

3 และ 7-9 มีนำคม พ.ศ. 2566  
ส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดมิ SCC234A ตำมสิทธิ 1:1 
27 – 29 มีนำคม พ.ศ. 2566 
ส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน SCC, SCGP และ SCGC ทุกรุ่น 
30 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2566 ส ำหรับผูล้งทุนประชำชนท่ัวไป 
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พร้อมกันนี้ ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่ำวโดย (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)  

ส ำหรับผู้จองซ้ือที่ถือหุ้นกู้ SCC234A  
(จองซื้อในวันที่ 3 และ 7 - 9 มีนำคม พ.ศ. 2566) 

       ส ำหรับผู้จองซื้ออ่ืนๆ 
(จองซื้อในวันที่ 27 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2566) 

ข้ำพเจ้ำขอให้นำยทะเบียนหุ้นกู้  SCC234A  ช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ 
งวดสุดท้ำยส ำหรับทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เลขที่                                                       
ของข้ำพเจ้ำด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี้ และขอให้ธนำคำร
ด ำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรำยวัน  
ชื่อบัญชี ..................................................................... .................................................      
เลขทีบ่ัญชี .................................................... ธนำคำร................................................  
สำขำ..................................... ในวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2566 ภำยในเวลำ 9.30 น. เพ่ือ
ช ำระค่ำจองซื้อหุ้นกู้ SCC274A ตำมจ ำนวนเงินจองซื้อดังกล่ำวข้ำงต้น 
 
 
หมำยเหตุ  :                
(1) บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวต้องเป็นบัญชีเงินฝำกของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่มีอยู่กับธนำคำรพำณิชย์ ที่รับกำร             
     จองซื้อหุ้นกู้นี้ และ   
(2)  บัญชีเงินฝำกดังกล่ำวควรเป็นบัญชีเงินฝำกของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้จองซื้อได้แจ้งควำมจ ำนงไว้แล้วว่ำให้น ำ 
     เงินค่ำไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
     2566 (SCC234A) เข้ำบัญชีดังกล่ำว และจ ำนวนเงินที่ให้หักบัญชีไม่ควรเกินกว่ำจ ำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถือ 
     อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรช ำระเงินค่ำหุ้นกู้ท่ีจองซื้อดังกล่ำว เพรำะหำกธนำคำรไม่ 
     สำมำรถหักเงินจำกบัญชีดังกล่ำวเพื่อช ำระค่ำหุ้นกู้ได้ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จองซื้อจะเสียสิทธิ 
     ที่จะได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ท่ีจองซื้อไว้ 
(3) ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงหำกเกิดควำมเสียหำยใดแก่บริษัทหรือ 
 นำยทะเบียนหุ้นกู้จำกกำรแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบ 
 ต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 

 เงินสด           

 เงินโอน  ผ่ำนธนำคำร …………………..……
สำขำ…………………………………………………..… 

เลขที่บัญชี…………………………………………….… 

 เช็คธนำคำร  เช็คบุคคล  ดร๊ำฟท์ 

เลขที่เช็ค ………………………………............…... 
ธนำคำร …………………….……........................ 
สำขำ ……………............................................ 

วันที่ …………..…………..……........................... 

  
สั่งจ่ำย “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2566”   

กำรจองซื้อหุ้นกู้และกำรช ำระเงินโดยผู้จองซื้อหุ้นกู้ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส ำหรับโครงกำรหุ้นกู้ของ             
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2565 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) 
(“หนังสือชี้ชวนส ำหรับโครงกำร”) ซึ่งได้มีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนังสือชี้ชวนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนี้ภำยใต้
โครงกำร ("หนังสือชี้ชวนส ำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชี้ชวน") และผู้จองซื้อหุ้นกู้ตกลงและรับทรำบว่ำ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (“ผู้ออก
หุ้นกู้”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซ้ือหุ้นกู้หำกผู้จองซื้อหุ้นกู้กระท ำกำรผิดเงื่อนไขดังกล่ำว โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำว
แล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

 ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจัดส่งให้ข้ำพเจ้ำทำงไปรษณีย์ โดยข้ำพเจ้ำยินดีที่จะมอบหมำยให้ผู้ออกหุ้นกู้
ด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือท ำให้กำรจัดท ำใบหุ้นกู้และกำรส่งมอบใบหุ้นกู้มำให้ข้ำพเจ้ำภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันที่ปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 
หรือ 

 ให้ด ำเนินกำรน ำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้น ฝำกไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู้ฝำก”  ผ่ำนบัญชี       
(ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / Custodian) ……………………………………………………… เลขที่สมำชิก ………………………..... ตำมข้อบังคับตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเข้ำบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี …………………………………………… เลขที่…………………… ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่กับ
บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian นั้นภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่ปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้  

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ หุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ที่ท ำกำรไถ่ถอนโดยไม่ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้ โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำว เมื่อ
ครบก ำหนดกำรจ่ ำยดอกเบี้ ยและ/หรื อครบก ำหนดไถ่ ถอน ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ จ่ ำยดอกเบี้ ยและ/หรื อเงิ นต้ นแก่ข้ ำพเจ้ ำ  
โดยโอนเงินเข้ำบัญชีข้ำพเจ้ำที่ เปิดไว้ที่ธนำคำร…………………………………………..……………. (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรำยวัน )  
เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำก หรือ bank statement โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้หนึ่งท่ำน
จะต้องระบุเลขบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ส ำหรับกำรจองซื้อหุ้นกู้รุ่นนี้ได้เพียงบัญชีเดียวเท่ำนั้น) (ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำประสงค์ให้

ลายมือชื่อที่ใช้กับบัญชีเงินฝาก         
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น ำหุ้นกู้ท่ีได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู้ฝำก” ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบี้ย และ/หรือ 
เงินต้นแก่ข้ำพเจ้ำ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian ข้ำงต้น) และในกรณีที่เอกสำร  
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิในกำรใช้เลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตำมฐำนข้อมูลของบริษัทศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือในกรณีที่มีเหตุขัดข้องใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่ำน นำย
ทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  ทั้งนี้ เมื่อครบ
ก ำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำเป็นต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนร้องขอ และเมื่อผู้
ออกหุ้นกู้ช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตำมหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นกู้ได้รับช ำร ะหนี้ และหุ้นกู้
ดังกล่ำวได้ไถ่ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้ใบหุ้นกู้ฉบับนั้นสิ้นอำยุ 

 ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้รับแจกสรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร(fact sheet) แล้ว และ                                                                                           
 ไม่ประสงค์รับหนังสือชี้ชวน   ได้รับหนังสือชี้ชวน  เป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอ่ืนตำมที่ก ำหนด (ถ้ำมี)  

ข้ำพเจ้ำขอให้ควำมยินยอมแต่งตั้ง ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้
เสนอแต่งตั้ง 

ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้สถำบันกำรเงินที่ข้ำพเจ้ำมีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงตน 
และ/หรือ กำรระบุตัวตนของข้ำพเจ้ำ ให้แก่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่เก่ียวข้อง และกำรด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป 

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงลักษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหุ้นกู้  และรับทรำบควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น  และได้ใช้วิจำรณญำณอย่ำง
รอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ำลงทุน   ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่ำว
เป็นอย่ำงดี ข้ำพเจ้ำได้ตัดสินใจในกำรลงทุนหุ้นกู้ด้วยตนเอง  โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้ำหน้ำที่ใดให้ค ำแนะน ำ ชี้ชวน หรือชักจูงเพ่ือให้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ดังกล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ บริษัทหรือผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้ไม่ต้อ ง
รับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซื้อหุ้นกู้ตำมจ ำนวนที่จองซื้อ หรือตำมจ ำนวนที่บริษัทจัดสรรให้ และยินยอมในกรณีที่บริษัทปฏิเสธ
กำรจองซื้อไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน โดยยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซื้อ (โดยไม่มีดอกเบี้ย ยกเว้นดอกเบี้ยตำมข้อ 6.7 หรือ ข้อ 6.8 ในส่วน
ที่ 3 ของหนังสือชี้ชวนส ำหรับโครงกำร) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรจองซื้อหุ้นกู้ (ยกเว้น กรณีท่ีระบุในข้อ 6.5 ในส่วนที่ 3 ของ
หนังสือชี้ชวนส ำหรับโครงกำร และ/หรือ ข้อ 3.8 ในส่วนที่ 2 ของหนังสือชี้ชวนส ำหรับหุ้นกู้) ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันตนเองตำม
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส ำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ตำมแบบที่ระบุไว้ในเอกสำร
แนบ 1.1 ร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส ำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหนังสือชี้ชวนส ำหรับโครงกำร) ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมข้อก ำหนดเพ่ิมเติมของหุ้นกู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ตำม
แบบที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1 ข้อก ำหนดเพ่ิมเติมของหุ้นกู้ของหนังสือชี้ชวนส ำหรับหุ้นกู้) ("ข้อก ำหนดสิทธิ") รวมถึงข้อก ำหนดสิทธิซึ่ง
อำจจะมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภำยหน้ำ และข้อควำมใดๆ ในหนังสือชี้ชวนทุกประกำร  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมิใช่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อยของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวทั้งหมด ตำมท่ีระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของหนังสือชี้ชวนส ำหรับ
โครงกำรและส่วนที่ 2 ของหนังสือชี้ชวนส ำหรับหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ำพเจ้ำเข้ำข่ำยเป็นบุคคลตำมที่ระบุไว้ใน
ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ครั้งนี้ เว้นแต่เป็นกำรจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจำกกำรจองซื้อของผู้จองซื้ออ่ืนทั้งหมดเท่ำนั้น ทั้งนี้ 
ผู้จองซื้อหุ้นกู้อำจตรวจดูข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนัก งำน
ใหญ่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด  (มหำชน)  ส ำนักงำนใหญ่ของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และส ำนักงำนใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ในวันและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้เอกสำรนี้ และจะเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่ำวให้แก่ ผู้ออกหุ้นกู้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้รำยอ่ืน ผู้รับฝำกหลักทรัพย์ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพ่ือปฏิบัติตำมค ำขอซื้อหุ้นกู้ของข้ำพเจ้ำ และรำยงำนต่อส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โปรดอ่ำนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของหน่วยงำนดังกล่ำวที่เว็บไซต์ของหน่วยงำน หรือช่องทำงอ่ืนใดที่หน่วยงำนดังกล่ำวก ำหนดไว้ เว้นแต่
หน่วยงำนดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้บังคับของพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และท่ีอำจมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) ("กฎหมำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล")      

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้อำจมีกำรบันทึกบทสนทนำระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และ/หรือ จัดเก็บ และ/
หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้ำพเจ้ำ และ/หรือ รำยกำรกำรใช้บริกำร และ/หรือ กำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้บริกำรของข้ำพเจ้ำ เพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงและกำรให้บริกำรของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และเพ่ือเป็นหลักฐำนกำร
บริกำรและรำยกำรใช้บริกำร โดยข้ำพเจ้ำตกลงและจะไม่โต้แย้งกำรใช้บันทึกกำรสนทนำ และ/หรือ ข้อมูลดังกล่ำวเป็นพยำนหลักฐำน
อ้ำงอิงต่อข้ำพเจ้ำตำมกฎหมำย 
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ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำใบจองซื้อหุ้นกู้นี้มีจ ำนวนทั้งสิ้น 4 หน้ำ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำน และเข้ำใจข้อควำมต่ำง ๆ ในใบจองซื้อหุ้นกู้ทุก ๆ หน้ำ 
เป็นอย่ำงดี ตลอดจนได้กรอกข้อควำมแสดงควำมประสงค์ รับทรำบ ยินยอม และ/หรือตกลง ตำมควำมที่แสดงไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 4 
หน้ำแล้ว 

        ลงชื่อ ……………………………………………………ผู้จองซื้อ                 
      (……………………………………………………...) 

ในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจ / ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน  ของ………………………………………………………… 
ค ำเตือน กำรลงทุนในหุ้นกู้มีควำมเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่ำนหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลส ำคัญของ  
ตรำสำร (factsheet) อย่ำงรอบคอบด้วย 
โปรดอ่ำนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้อย่ำงละเอียด เพ่ือเข้ำใจถึงวิธีกำรที่ผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยหุ้นกู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและสิทธิของท่ำนที่เว็บไซต์ของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้   

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Privacy-Notice ,www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th, 
https://krungthai.com/th/content/privacy-policy, www.kasikornbank.com/th/privacy-policy, www.scb.co.th  

ควำมเสี่ยงหุ้นกู้ 3 
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ............ 
ลงนำมเฉพำะผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุนน้อยกว่ำควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตำม Suitability Test 
ส ำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ผู้จองซื้อรับได้ 
ข้ำพเจ้ำได้รับกำรร้องขอจำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ให้ท ำ Suitability Test และข้ำพเจ้ำได้ผ่ำนกำรท ำ Suitability Test แล้ว 
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ำจองซื้ออยู่นี้อยู่ที่ระดับ 3 ในกรณีท่ีหุ้นกู้ท่ีข้ำพเจ้ำท ำกำรจองซื้อนี้มีระดับควำมเสี่ยง
สูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ำรับได้ตำม Suitability Test ซึ่งผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว อย่ำงไรก็ตำม 
ข้ำพเจ้ำยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้นี้และได้ลงลำยมือชื่อเพ่ือยืนยันในฐำนะผู้จองซื้อด้ำนล่ำงว่ำ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ   ควำมเสี่ยงของหุ้นกู้
ที่จองซื้อนี้สูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ำยอมรับได้ตำมผลประเมิน Suitability Test ดังนั้นหำกเกดิควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรลงทุนใน
หุ้นกู้นี้ต่อไปในอนำคต ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ไม่มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 
ลงชื่อ    ผู้จองซื้อหุ้นกู้ 

( ) 

ในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจ / ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน ของ      (ในกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้เป็นนิติบุคคล) 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test 
หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ ากว่าหุ้นกู้นี้และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 
ส่วนที่ 2 - 2.2: ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ 
ธนำคำรได้รับกำรจองซื้อ หุ้นกู้จ ำนวน ………………………. หน่วย  เป็นจ ำนวนเงิน …………….………………… บำท ไว้จำกท่ำนแล้ว โดยได้รับ 
 เงินสด   เงินโอนผ่ำนธนำคำร ..........………….. สำขำ…....………...…… เลขที่บัญชี…………………   ดร๊ำฟท์  เช็คธนำคำร  เช็ค
บุคคล เลขที่เช็ค/ดร๊ำฟท์…………………………..…. ธนำคำร……………………………………. สำขำ…………..………………..วันที่………………………….. 

ผู้แนะน ำกำรลงทุน ลงนำม       (ตัวบรรจง) เลขท่ีใบอนุญำต      
 

ส่วนที่ 3: Factsheet และหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับหุ้นกู้และกำรจองซื้อ 
 

             หนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร 
 

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=429041&SD= 

 

              หนังสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้ 
 

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=496426 

            เพ่ือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือส่งรำยละเอียดกำรสมัครสมำชิกเอสซีจี        
ดีเบนเจอร์ คลับ ให้แก่ท่ำน ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ได้
ที่นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวที่ https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html 

 

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Privacy-Notice
http://www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th
https://krungthai.com/th/content/privacy-policy
http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
http://www.scb.co.th/
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=429041&SD=

