
  

 

ส ำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ผู้จองซือ้รับได้ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรร้องขอจำกผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ให้
ท ำ Suitability Test และข้ำพเจ้ำได้ผ่ำนกำรท ำ Suitability Test แล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำระดบัควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ำจองซือ้อยู่นีอ้ยู่ที่ระดบั 4 ในกรณีที่หุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ำท ำกำรจองซือ้นีม้ี
ระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ำรับได้ตำม Suitability Test ซึ่งผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ข้ำพเจ้ำยงัประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้นี ้
และได้ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยนัในฐำนะผู้จองซือ้ด้ำนล่ำงว่ำ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซือ้นีส้งูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ำยอมรับได้ตำมผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้
หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรลงทุนในหุ้นกู้นีต้่อไปในอนำคต ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ไม่มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มปีระวตัิการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าหุ้นกู้ น้ีและไม่ลงนามยอมรับความเสีย่งของหุ้นกู้ 
 
 

   

      ใบจองเลขท่ี     -    -    
ใบจองซือ้หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้”) 
ซึ่งออกภำยใต้โครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหน่ึง (revolving basis) 

มลูค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 บำท  โดยเสนอขำยหุ้นกู้ในกรณีทัว่ไปแก่   
(1) ผู้ลงทุนประชำชนท่ัวไปท่ีถือหุ้นกู้  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครัง้ท่ี 2/2559 (SCC20NA) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่ ระหว่ำงวันท่ี 1 – 2 และ 5 – 7 ตุลำคม 2563 

(2) ผู้ลงทุนประชำชนท่ัวไปท่ีถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ทุกรุ่น โดยจองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ำงวันท่ี 26 - 28 ตุลำคม 2563 
                                                                                     (3) ผู้ลงทุนประชำชนท่ัวไป โดยจองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ำงวันท่ี 29 - 30 ตุลำคม 2563                 วนัท่ีจองซือ้ ….....… ตลุำคม พ.ศ. 2563 

วนัท่ีออกหุ้นกู้  2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
ผู้จองซือ้หุ้นกู้โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

 

 

ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว,นิติบุคคลอื่นๆ)…………………………………………………………..……………..................….....……………………........…………โดย…………………………………...................…..............….. 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้/ที่อยู่ปัจจุบนั เลขท่ี …................……………….หมู่บ้ำน/อำคำรชุด …………….……….............…………...  ตรอก/ซอย …………….............…………………...  ถนน ……………....……………….. 
ต ำบล/แขวง …….…..………………….............….……. อ ำเภอ/เขต ……………………….....…........………………  จงัหวดั ……………………...........………………… รหสัไปรษณีย์ ………………………..……..….…...   
โทรศพัท์ (ท่ีบ้ำน)  ……………….................…………..  โทรศพัท์ (ท่ีท ำงำน) ....………………................………..  โทรศพัท์ (มือถอื) ……………………...............…....  e-mail address   ………………………….............. 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/ ทะเบียนนิติบุคคล  ที่อยู่เดียวกบัที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้  ต่ำงจำกที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี.้.................................................................. ........................................... 

   บุคคลธรรมดำในประเทศ        บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ สญัชำติ ………….…..................……..         นิติบุคคลในประเทศ       นิติบุคคลต่ำงประเทศ  สญัชำติ ………………..…....................….….….…                              
เลขท่ีบัตรประชำชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport …….…….…….…………………………...........…………….เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี (13 หลกั)……………………....…….………...........................……………..…….… 
วนั - เดือน - ปี เกิด / วนัจดทะเบียนนิติบุคคล     -  -    เพศ …………………  อำชีพ /ประเภทกิจกำร………....………….………… ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย      หกัภำษี      ไม่หกัภำษี 
กรณีเป็นคนต่ำงด้ำวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้ำของสญัชำติ.………….……………….………….………………………...ที่อยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย…………………………………............................................................…. 
สถำนท่ีท ำงำน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่) ...........................….………….………………………………………………….แหล่งที่มำของรำยได้มำจำก   ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................  

 

ข้ำพเจ้ำ ขอจองซือ้หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 2/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
 

จ ำนวนหุ้นกู้ท่ีจองซือ้ (หน่วย) จ ำนวนเงิน (บำท) 

ตัวเลข  ตัวเลข  
ตัวอักษร  ตัวอักษร  

 

พร้อมกันนี ้ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองซือ้หุ้นกู้ดังกล่ำวโดย (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง) 

ส ำหรับผู้จองซือ้ท่ีถือหุ้นกู้ SCC20NA  (จองซือ้ในวันท่ี 1 - 2 และ 5 - 7 ตุลำคม 2563) ส ำหรับผู้จองซือ้อ่ืนๆ 
 

ข้ำพเจ้ำขอให้นำยทะเบียนหุ้นกู้  SCC20NA ช ำระเงินต้นและดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสดุท้ำยส ำหรับทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เลขท่ี   
ของข้ำพเจ้ำด้วยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี ้และขอให้ธนำคำรด ำเนินกำรหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ประเภทบญัชี ออมทรัพย์ / กระแสรำยวัน     
ชื่อบญัชี ............................................................................................................     บญัชีเลขที่ ...............................................................................................  

ธนำคำร...............................................  สำขำ....................................... ในวนัที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ภำยในเวลำ 9.30 น. เพื่อช ำระค่ำจองซือ้หุ้นกู้ตำมจ ำนวนเงินดงักล่ำวข้ำงต้น 
 
 

หมำยเหตุ  :                
(1)  บญัชีเงินฝำกดงักล่ำวต้องเป็นบญัชีเงินฝำกของผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอยู่กับธนำคำรพำณิชย์ที่รับกำรจองซือ้หุ้นกู้นี  ้   และ   
(2)  บญัชีเงินฝำกดงักล่ำวควรเป็นบญัชีเงินฝำกของผู้จองซือ้ ซึ่งผู้จองซือ้ได้แจ้งควำมจ ำนงไว้แล้วว่ำให้น ำเงินค่ำไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอน 
       ปี พ.ศ.2563 (SCC20NA) เข้ำบญัชีดงักล่ำว และจ ำนวนเงินที่ให้หกับญัชีไม่ควรเกินกว่ำจ ำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่ เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรช ำระเงินค่ำหุ้นกู้ที่จองซือ้ดงักล่ำว เพรำะหำก
 ธนำคำรไม่สำมำรถหกัเงินจำกบญัชีดงักล่ำวเพื่อช ำระค่ำหุ้นกู้ได้ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผู้จองซือ้จะเสียสิทธิที่จะได้รับกำรจดัสรรหุ้ นกู้ที่จองซือ้ไว้ 
(3)  ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงหำกเกิดควำมเสียหำยใดแก่บริษัทหรือนำยทะเบียนหุ้นกู้จำกกำรแก้ไข/เปลีย่นแปลงข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมที่จะรบัผิดชอบต่อควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ 

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

 เช็คธนำคำร  เช็คบุคคล  ดร๊ำฟท์ 

เลขท่ีเช็ค …………………………..………..............… 
ธนำคำร ………………………………………............. 
สำขำ ………………………..…….……..…................ 
วนัท่ี ……………………………….…………............... 

                                        

 

สั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครัง้ที่ 2/2563”   หรือ  “Subscription Account for Debentures of The Siam Cement Public Company Limited No. 2/2563” 
   

หมำยเหตุ:  กำรจองซือ้หุ้นกู้และกำรช ำระเงินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (revolving basis) (“หนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร”) ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนงัสือชีช้วนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้นีภ้ำยใต้โครงกำร ("หนังสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชีช้วน") และผู้จองซือ้หุ้นกู้
ตกลงและรับทรำบว่ำ บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซือ้หุ้นกู้หำกผู้จองซือ้หุ้นกู้กระท ำกำรผิดเงื่อนไขดงักล่ำว โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ดงักล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นกู้ เลือกข้อใด
ข้อหนึ่ง) 

 ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจดัส่งให้ข้ำพเจ้ำทำงไปรษณีย์ โดยข้ำพเจ้ำยินดีที่จะมอบหมำยให้ผู้ออกหุ้ นกู้ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำให้กำรจดัท ำใบหุ้นกู้และกำรส่งมอบใบหุ้นกู้มำให้ข้ำพเจ้ำภำยใน 
15  วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้  หรือ 

 ให้ด ำเนินกำรน ำหุ้นกู้ที่ได้รับจดัสรรนัน้ ฝำกไว้กบั “บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก”  ผ่ำนบญัชี (ชื่อบริษัทหลกัทรัพย์ / Custodian) ……………………………………………………………..  
             เลขท่ีสมำชิก ………………………………………………  ตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ชื่อบญัชี  ………………………………………………………….……..………    

เลขท่ี  ………………………………………………………  ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่กบับริษัทหลกัทรัพย์ / Custodian นัน้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้   
ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ หุ้นกู้ชุดนีเ้ป็นหุ้นกู้ท่ีท ำกำรไถ่ถอนโดยไม่ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้  โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ดังกล่ำว เมื่อครบก ำหนดกำรจ่ำยดอกเบีย้และ/หรือครบก ำหนดไถ่ถอน ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นแก่
ข้ำพเจ้ำโดยโอนเงินเข้ำบัญชีข้ำพเจ้ำที่เปิดไว้ที่ธนำคำร……………………………………. (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรำยวัน) เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ำสมดุบัญชีเงินฝำก หรือ 
bank statement โดยผู้จองซือ้หุ้นกู้หน่ึงท่ำนจะต้องระบุเลขบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบีย้หุ้นกู้ ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นกู้ รุ่นนีไ้ด้เพียงบัญชีเดียวเท่ำนัน้) (ในกรณท่ีีข้ำพเจ้ำประสงค์ให้น ำหุ้นกู้ท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นแก่ข้ำพเจ้ำ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำท่ีข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian ข้ำงต้น) และในกรณีท่ีเอกสำรไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิในกำรใช้เลขท่ีบัญชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตำมฐำนข้อมลูของบริษัทศนูย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือในกรณีท่ีมีเหตขุดัข้องใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้
ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  ทัง้นี ้เมื่อครบก ำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำเป็นต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้
และนำยทะเบียนร้องขอ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตำมหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตำมวิธีกำรดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นกู้ได้รับช ำระหนี ้และหุ้นกู้ดงักล่ำวได้ไถ่ถอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และให้ใบหุ้นกู้ฉบบันัน้สิน้อำยุ 
 

 ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำได้รับแจกสรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (fact sheet) แล้ว และ     ไม่ประสงค์รับหนงัสือชีช้วน           ได้รับหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตำมที่ก ำหนด (ถ้ำมี)  
 
 

ข้ำพเจ้ำขอให้ควำมยินยอมแต่งตัง้ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ให้ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมท่ีบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตัง้ 
 

ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้สถำบนักำรเงินท่ีข้ำพเจ้ำมีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบุตวัตนของข้ำพเจ้ำ ให้แก่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้ 
ทัง้นี ้เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง และกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป 

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงลกัษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหุ้นกู้  และรับทรำบควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้  และได้ใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ำลงทนุ   ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของกำร
ลงทนุในหุ้นกู้ดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี ข้ำพเจ้ำได้ตดัสินใจในกำรลงทนุหุ้นกู้ด้วยตนเอง  โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้ำหน้ำท่ีใดให้ค ำแนะน ำ ชีช้วน หรือชกัจูงเพื่อให้ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่ำว    หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ บริษัทหรือผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้   
หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ รับใบจองซือ้หุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ดงักล่ำว 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้หุ้นกู้ตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้ หรือตำมจ ำนวนท่ีบริษัทจัดสรรให้ และยินยอมในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธกำรจองซือ้ไม่ว่ ำทัง้หมดหรือบำงส่วน โดยยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ ยกเว้นดอกเบีย้
ตำมข้อ 6.7 หรือ ข้อ 6.8 ในส่วนท่ี 3 ของหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรจองซือ้หุ้นกู้ (ยกเว้น กรณีท่ีระบุในข้อ 6.5 ในส่วนท่ี 3 ของหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร และ/หรือ ข้อ 3.8 ในส่วนท่ี 2 ของหนังสือชีช้วน
ส ำหรับหุ้นกู้) ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำยินยอมผกูพนัตนเองตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส ำหรับหุ้นกู้ท่ีเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป (ตำมแบบท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1.1 ร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ ส ำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร) ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมข้อก ำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ท่ีเก่ียวข้อง (ตำมแบบท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1 ข้อก ำหนด
เพิ่มเติมของหุ้นกู้ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้) ("ข้อก ำหนดสิทธิ") รวมถึงข้อก ำหนดสิทธิซึ่งอำจจะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ และข้อควำมใด ๆ ในหนงัสือชีช้วนทกุประกำร  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมิใช่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำวทัง้หมด ตำมท่ีระบุไว้ในส่วน
ท่ี 3 ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับโครงกำรและส่วนท่ี 2 ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ำพเจ้ำเข้ำข่ำยเป็นบุคคลตำมท่ีระบุไว้ในข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ครัง้นี ้ เว้นแต่เป็นกำรจดัสรรหุ้นกู้ท่ีเหลือ
จำกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้อื่นทัง้หมดเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้อำจตรวจดขู้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั  (มหำชน)  ส ำนกังำนใหญ่
ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และส ำนกังำนใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว                                                          

       ลงชื่อ …………………………………………………………………………  ผู้จองซือ้ 
                  (………………………………………………………………………...) 

ในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจ / ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน  ของ……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

การลงทนุในหุ้นกู้มีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนงัสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลส าคญัของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย 

  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 ธนำคำรได้รับกำรจองซือ้ หุ้นกู้จ ำนวน ………………………. หน่วย  เป็นจ ำนวนเงิน …………………………… .………………… บำท ไว้จำกท่ำนแล้ว   โดยได้รับ  เงินสด     เงินโอนผ่ำนสำขำ….......………………… 

    ดร๊ำฟท์     เช็คธนำคำร     เช็คบุคคล     ค ำสัง่หกับญัชีเลขท่ีเช็ค/ดร๊ำฟท์ ……………………….……….……..….  ธนำคำร ………………….…….  สำขำ …………….........……….. วนัท่ี……………………… 
                                                 ผู้แนะน ำกำรลงทนุลงนำม  …........……………………………………........................  (ตวับรรจง)  เลขท่ีใบอนญุำต....................................................)     

ลายมือชื่อที่ใช้กบับญัชีเงินฝาก         

ระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ 
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ............... 

4 1 – 2 และ 5 – 7 ตลุำคม 2563 ส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ เดิม SCC20NA ตำมสิทธิ 1:1 

26 - 28 ตลุำคม 2563 ส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้  SCC ทกุรุ่น 

29 - 30 ตลุำคม 2563 ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 

อำยุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน 

Plain Product 

 

แผ่นท่ี 1: ส ำหรับนำยทะเบียน 

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

 

 

หนังสือชี้ชวนและการจองซื้อหุ้นกู้ (ส าหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้)  
หนงัสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร  
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=301712  

ลงชื่อ………………………………………………………..….… ผู้จองซือ้ 
(……………………………………………………………...) 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ จะใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อส่งรำยละเอียดกำรสมคัรสมำชิกเอสซีจี ดเีบนเจอร์ คลบั         
ให้แกท่่ำน ทัง้นี ้ ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอียดกำรเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัที ่
https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html 



  

 

ส ำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ผู้จองซือ้รับได้ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรร้องขอจำกผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ให้
ท ำ Suitability Test และข้ำพเจ้ำได้ผ่ำนกำรท ำ Suitability Test แล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำระดบัควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ำจองซือ้อยู่นีอ้ยู่ที่ระดบั 4 ในกรณีที่หุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ำท ำกำรจองซือ้นีม้ี
ระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ำรับได้ตำม Suitability Test ซึ่งผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ข้ำพเจ้ำยงัประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้นี ้
และได้ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยนัในฐำนะผู้จองซือ้ด้ำนล่ำงว่ำ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซือ้นีส้งูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ำยอมรับได้ตำมผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้
หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรลงทุนในหุ้นกู้นีต้่อไปในอนำคต ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ไม่มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มปีระวตัิการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าหุ้นกู้ น้ีและไม่ลงนามยอมรับความเสีย่งของหุ้นกู้ 
 
 

   

      ใบจองเลขท่ี     -    -    
ใบจองซือ้หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้”) 
ซึ่งออกภำยใต้โครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหน่ึง (revolving basis) 

มลูค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 บำท  โดยเสนอขำยหุ้นกู้ในกรณีทัว่ไปแก่   
(1) ผู้ลงทุนประชำชนท่ัวไปท่ีถือหุ้นกู้  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครัง้ท่ี 2/2559 (SCC20NA) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่ ระหว่ำงวันท่ี 1 – 2 และ 5 – 7 ตุลำคม 2563 

(2) ผู้ลงทุนประชำชนท่ัวไปท่ีถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ทุกรุ่น โดยจองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ำงวันท่ี 26 - 28 ตุลำคม 2563 
                                                                                     (3) ผู้ลงทุนประชำชนท่ัวไป โดยจองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ำงวันท่ี 29 - 30 ตุลำคม 2563                 วนัท่ีจองซือ้ ….....… ตลุำคม พ.ศ. 2563 

วนัท่ีออกหุ้นกู้  2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
ผู้จองซือ้หุ้นกู้โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

 

 

ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว,นิติบุคคลอื่นๆ)…………………………………………………………..……………..................….....……………………........…………โดย…………………………………...................…..............….. 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้/ที่อยู่ปัจจุบนั เลขท่ี …................……………….หมู่บ้ำน/อำคำรชุด …………….……….............…………...  ตรอก/ซอย …………….............…………………...  ถนน ……………....……………….. 
ต ำบล/แขวง …….…..………………….............….……. อ ำเภอ/เขต ……………………….....…........………………  จงัหวดั ……………………...........………………… รหสัไปรษณีย์ ………………………..……..….…...   
โทรศพัท์ (ท่ีบ้ำน)  ……………….................…………..  โทรศพัท์ (ท่ีท ำงำน) ....………………................………..  โทรศพัท์ (มือถอื) ……………………...............…....  e-mail address   ………………………….............. 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/ ทะเบียนนิติบุคคล  ที่อยู่เดียวกบัที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้  ต่ำงจำกที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี.้.................................................................. ........................................... 

   บุคคลธรรมดำในประเทศ        บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ สญัชำติ ………….…..................……..         นิติบุคคลในประเทศ       นิติบุคคลต่ำงประเทศ  สญัชำติ ………………..…....................….….….…                              
เลขท่ีบัตรประชำชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport …….…….…….…………………………...........…………….เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี (13 หลกั)……………………....…….………...........................……………..…….… 
วนั - เดือน - ปี เกิด / วนัจดทะเบียนนิติบุคคล     -  -    เพศ …………………  อำชีพ /ประเภทกิจกำร………....………….………… ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย      หกัภำษี      ไม่หกัภำษี 
กรณีเป็นคนต่ำงด้ำวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้ำของสญัชำติ.………….……………….………….………………………...ที่อยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย…………………………………............................................................…. 
สถำนท่ีท ำงำน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่) ...........................….………….………………………………………………….แหล่งที่มำของรำยได้มำจำก   ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................  

 

ข้ำพเจ้ำ ขอจองซือ้หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 2/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
 

จ ำนวนหุ้นกู้ท่ีจองซือ้ (หน่วย) จ ำนวนเงิน (บำท) 

ตัวเลข  ตัวเลข  
ตัวอักษร  ตัวอักษร  

 

พร้อมกันนี ้ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองซือ้หุ้นกู้ดังกล่ำวโดย (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง) 

ส ำหรับผู้จองซือ้ท่ีถือหุ้นกู้ SCC20NA  (จองซือ้ในวันท่ี 1 - 2 และ 5 - 7 ตุลำคม 2563) ส ำหรับผู้จองซือ้อ่ืนๆ 
 

ข้ำพเจ้ำขอให้นำยทะเบียนหุ้นกู้  SCC20NA ช ำระเงินต้นและดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสดุท้ำยส ำหรับทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เลขท่ี   
ของข้ำพเจ้ำด้วยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี ้และขอให้ธนำคำรด ำเนินกำรหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ประเภทบญัชี ออมทรัพย์ / กระแสรำยวัน     
ชื่อบญัชี ............................................................................................................     บญัชีเลขที่ ...............................................................................................  

ธนำคำร...............................................  สำขำ....................................... ในวนัที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ภำยในเวลำ 9.30 น. เพื่อช ำระค่ำจองซือ้หุ้นกู้ตำมจ ำนวนเงินดงักล่ำวข้ำงต้น 
 
 

หมำยเหตุ  :                
(1)  บญัชีเงินฝำกดงักล่ำวต้องเป็นบญัชีเงินฝำกของผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอยู่กับธนำคำรพำณิชย์ที่รับกำรจองซือ้หุ้นกู้นี  ้   และ   
(2)  บญัชีเงินฝำกดงักล่ำวควรเป็นบญัชีเงินฝำกของผู้จองซือ้ ซึ่งผู้จองซือ้ได้แจ้งควำมจ ำนงไว้แล้วว่ำให้น ำเงินค่ำไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอน 
       ปี พ.ศ.2563 (SCC20NA) เข้ำบญัชีดงักล่ำว และจ ำนวนเงินที่ให้หกับญัชีไม่ควรเกินกว่ำจ ำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่ เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรช ำระเงินค่ำหุ้นกู้ที่จองซือ้ดงักล่ำว เพรำะหำก
 ธนำคำรไม่สำมำรถหกัเงินจำกบญัชีดงักล่ำวเพื่อช ำระค่ำหุ้นกู้ได้ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผู้จองซือ้จะเสียสิทธิที่จะได้รับกำรจดัสรรหุ้ นกู้ที่จองซือ้ไว้ 
(3)  ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงหำกเกิดควำมเสียหำยใดแก่บริษัทหรือนำยทะเบียนหุ้นกู้จำกกำรแก้ไข/เปลีย่นแปลงข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมที่จะรบัผิดชอบต่อควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ 

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

 เช็คธนำคำร  เช็คบุคคล  ดร๊ำฟท์ 

เลขท่ีเช็ค …………………………..………..............… 
ธนำคำร ………………………………………............. 
สำขำ ………………………..…….……..…................ 
วนัท่ี ……………………………….…………............... 

                                        

 

สั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครัง้ที่ 2/2563”   หรือ  “Subscription Account for Debentures of The Siam Cement Public Company Limited No. 2/2563” 
   

หมำยเหตุ:  กำรจองซือ้หุ้นกู้และกำรช ำระเงินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (revolving basis) (“หนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร”) ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนงัสือชีช้วนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้นีภ้ำยใต้โครงกำร ("หนังสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชีช้วน") และผู้จองซือ้หุ้นกู้
ตกลงและรับทรำบว่ำ บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซือ้หุ้นกู้หำกผู้จองซือ้หุ้นกู้กระท ำกำรผิดเงื่อนไขดงักล่ำว โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ดงักล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นกู้ เลือกข้อใด
ข้อหนึ่ง) 

 ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจดัส่งให้ข้ำพเจ้ำทำงไปรษณีย์ โดยข้ำพเจ้ำยินดีที่จะมอบหมำยให้ผู้ออกหุ้ นกู้ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำให้กำรจดัท ำใบหุ้นกู้และกำรส่งมอบใบหุ้นกู้มำให้ข้ำพเจ้ำภำยใน 
15  วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้  หรือ 

 ให้ด ำเนินกำรน ำหุ้นกู้ที่ได้รับจดัสรรนัน้ ฝำกไว้กบั “บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก”  ผ่ำนบญัชี (ชื่อบริษัทหลกัทรัพย์ / Custodian) ……………………………………………………………..  
             เลขท่ีสมำชิก ………………………………………………  ตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ชื่อบญัชี  ………………………………………………………….……..………    

เลขท่ี  ………………………………………………………  ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่กบับริษัทหลกัทรัพย์ / Custodian นัน้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้   
ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ หุ้นกู้ชุดนีเ้ป็นหุ้นกู้ท่ีท ำกำรไถ่ถอนโดยไม่ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้  โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ดังกล่ำว เมื่อครบก ำหนดกำรจ่ำยดอกเบีย้และ/หรือครบก ำหนดไถ่ถอน ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นแก่
ข้ำพเจ้ำโดยโอนเงินเข้ำบัญชีข้ำพเจ้ำที่เปิดไว้ที่ธนำคำร……………………………………. (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรำยวัน) เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ำสมดุบัญชีเงินฝำก หรือ 
bank statement โดยผู้จองซือ้หุ้นกู้หน่ึงท่ำนจะต้องระบุเลขบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบีย้หุ้นกู้ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นกู้ รุ่นนีไ้ด้เพียงบัญชีเดียวเท่ำนัน้) (ในกรณท่ีีข้ำพเจ้ำประสงค์ให้น ำหุ้นกู้ท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นแก่ข้ำพเจ้ำ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำท่ีข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian ข้ำงต้น) และในกรณีท่ีเอกสำรไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิในกำรใช้เลขท่ีบัญชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตำมฐำนข้อมลูของบริษัทศนูย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือในกรณีท่ีมีเหตขุดัข้องใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้
ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  ทัง้นี ้เมื่อครบก ำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำเป็นต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้
และนำยทะเบียนร้องขอ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตำมหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตำมวิธีกำรดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นกู้ได้รับช ำระหนี ้และหุ้นกู้ดงักล่ำวได้ไถ่ถอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และให้ใบหุ้นกู้ฉบบันัน้สิน้อำยุ 
 

 ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำได้รับแจกสรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (fact sheet) แล้ว และ     ไม่ประสงค์รับหนงัสือชีช้วน           ได้รับหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตำมที่ก ำหนด (ถ้ำมี)  
 
 

ข้ำพเจ้ำขอให้ควำมยินยอมแต่งตัง้ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ให้ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมท่ีบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตัง้ 
 

ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้สถำบนักำรเงินท่ีข้ำพเจ้ำมีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบุตวัตนของข้ำพเจ้ำ ให้แก่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้ 
ทัง้นี ้เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง และกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป 

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงลกัษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหุ้นกู้  และรับทรำบควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้  และได้ใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ำลงทนุ   ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของกำร
ลงทนุในหุ้นกู้ดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี ข้ำพเจ้ำได้ตัดสินใจในกำรลงทนุหุ้นกู้ด้วยตนเอง  โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้ำหน้ำท่ีใดให้ค ำแนะน ำ ชีช้วน หรือชกัจูงเพื่อให้ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่ำว    หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ บริษัทหรือผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้   
หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ รับใบจองซือ้หุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ดงักล่ำว 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้หุ้นกู้ตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้ หรือตำมจ ำนวนท่ีบริษัทจัดสรรให้ และยินยอมในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธกำรจองซือ้ไม่ว่ ำทัง้หมดหรือบำงส่วน โดยยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ ยกเว้นดอกเบีย้
ตำมข้อ 6.7 หรือ ข้อ 6.8 ในส่วนท่ี 3 ของหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรจองซือ้หุ้นกู้ (ยกเว้น กรณีท่ีระบุในข้อ 6.5 ในส่วนท่ี 3 ของหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร และ/หรือ ข้อ 3.8 ในส่วนท่ี 2 ของหนังสือชีช้วน
ส ำหรับหุ้นกู้) ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำยินยอมผกูพนัตนเองตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส ำหรับหุ้นกู้ท่ีเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป (ตำมแบบท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1.1 ร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ ส ำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร) ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมข้อก ำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ท่ีเก่ียวข้อง (ตำมแบบท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1 ข้อก ำหนด
เพิ่มเติมของหุ้นกู้ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้) ("ข้อก ำหนดสิทธิ") รวมถึงข้อก ำหนดสิทธิซึ่งอำจจะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ และข้อควำมใด ๆ ในหนงัสือชีช้วนทกุประกำร  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมิใช่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำวทัง้หมด ตำมท่ีระบุไว้ในส่วน
ท่ี 3 ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับโครงกำรและส่วนท่ี 2 ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ำพเจ้ำเข้ำข่ำยเป็นบุคคลตำมท่ีระบุไว้ในข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ครัง้นี ้ เว้นแต่เป็นกำรจดัสรรหุ้นกู้ท่ีเหลือ
จำกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้อื่นทัง้หมดเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้อำจตรวจดขู้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้ นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั  (มหำชน)  ส ำนกังำนใหญ่
ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และส ำนกังำนใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว                                                          

       ลงชื่อ …………………………………………………………………………  ผู้จองซือ้ 
                  (………………………………………………………………………...) 

ในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจ / ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน  ของ……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

การลงทนุในหุ้นกู้มีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนงัสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลส าคญัของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย 

  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 ธนำคำรได้รับกำรจองซือ้ หุ้นกู้จ ำนวน ………………………. หน่วย  เป็นจ ำนวนเงิน …………………………… .………………… บำท ไว้จำกท่ำนแล้ว   โดยได้รับ  เงินสด     เงินโอนผ่ำนสำขำ….......………………… 

    ดร๊ำฟท์     เช็คธนำคำร     เช็คบุคคล     ค ำสัง่หกับญัชีเลขท่ีเช็ค/ดร๊ำฟท์ ……………………….……….……..….  ธนำคำร ………………….…….  สำขำ …………….........……….. วนัท่ี……………………… 
                                                 ผู้แนะน ำกำรลงทนุลงนำม  …........……………………………………........................  (ตวับรรจง)  เลขท่ีใบอนญุำต....................................................)     
  

ลายมือชื่อที่ใช้กบับญัชีเงินฝาก         

ระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ 
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ............... 

4 1 – 2 และ 5 – 7 ตลุำคม 2563 ส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ เดิม SCC20NA ตำมสิทธิ 1:1 

26 - 28 ตลุำคม 2563 ส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้  SCC ทกุรุ่น 

29 - 30 ตลุำคม 2563 ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 

Plain Product 

 

แผ่นท่ี 2: ส ำหรับผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย / สำขำ 

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

 

 

หนังสือชี้ชวนและการจองซื้อหุ้นกู้ (ส าหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้)  
หนงัสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร  
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=301712  

ลงชื่อ………………………………………………………..….… ผู้จองซือ้ 
(……………………………………………………………...) 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ จะใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อส่งรำยละเอียดกำรสมคัรสมำชิกเอสซีจี ดเีบนเจอร์ คลบั         
ให้แกท่่ำน ทัง้นี ้ ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอียดกำรเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัที ่
https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html 

อำยุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน 



  

 

ส ำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ผู้จองซือ้รับได้ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรร้องขอจำกผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ให้
ท ำ Suitability Test และข้ำพเจ้ำได้ผ่ำนกำรท ำ Suitability Test แล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำระดบัควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ำจองซือ้อยู่นีอ้ยู่ที่ระดบั 4 ในกรณีที่หุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ำท ำกำรจองซือ้นีม้ี
ระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ำรับได้ตำม Suitability Test ซึ่งผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ข้ำพเจ้ำยงัประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้นี ้
และได้ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยนัในฐำนะผู้จองซือ้ด้ำนล่ำงว่ำ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซือ้นีส้งูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ข้ำพเจ้ำยอมรับได้ตำมผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้
หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรลงทุนในหุ้นกู้นีต้่อไปในอนำคต ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ไม่มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มปีระวตัิการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าหุ้นกู้ น้ีและไม่ลงนามยอมรับความเสีย่งของหุ้นกู้ 
 
 

   

      ใบจองเลขท่ี     -    -    
ใบจองซือ้หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้”) 
ซึ่งออกภำยใต้โครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหน่ึง (revolving basis) 

มลูค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 บำท  โดยเสนอขำยหุ้นกู้ในกรณีทัว่ไปแก่   
(1) ผู้ลงทุนประชำชนท่ัวไปท่ีถือหุ้นกู้  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครัง้ท่ี 2/2559 (SCC20NA) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่ ระหว่ำงวันท่ี 1 – 2 และ 5 – 7 ตุลำคม 2563 

(2) ผู้ลงทุนประชำชนท่ัวไปท่ีถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ทุกรุ่น โดยจองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ำงวันท่ี 26 - 28 ตุลำคม 2563 
                                                                                     (3) ผู้ลงทุนประชำชนท่ัวไป โดยจองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000,000 บำทและทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ำงวันท่ี 29 - 30 ตุลำคม 2563                 วนัท่ีจองซือ้ ….....… ตลุำคม พ.ศ. 2563 

วนัท่ีออกหุ้นกู้  2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
ผู้จองซือ้หุ้นกู้โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

 

 

ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว,นิติบุคคลอื่นๆ)…………………………………………………………..……………..................….....……………………........…………โดย…………………………………...................…..............….. 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้/ที่อยู่ปัจจุบนั เลขท่ี …................……………….หมู่บ้ำน/อำคำรชุด …………….……….............…………...  ตรอก/ซอย …………….............…………………...  ถนน ……………....……………….. 
ต ำบล/แขวง …….…..………………….............….……. อ ำเภอ/เขต ……………………….....…........………………  จงัหวดั ……………………...........………………… รหสัไปรษณีย์ ………………………..……..….…...   
โทรศพัท์ (ท่ีบ้ำน)  ……………….................…………..  โทรศพัท์ (ท่ีท ำงำน) ....………………................………..  โทรศพัท์ (มือถอื) ……………………...............…....  e-mail address   ………………………….............. 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/ ทะเบียนนิติบุคคล  ที่อยู่เดียวกบัที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้  ต่ำงจำกที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี.้.................................................................. ........................................... 

   บุคคลธรรมดำในประเทศ        บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ สญัชำติ ………….…..................……..         นิติบุคคลในประเทศ       นิติบุคคลต่ำงประเทศ  สญัชำติ ………………..…....................….….….…                              
เลขท่ีบัตรประชำชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport …….…….…….…………………………...........…………….เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี (13 หลกั)……………………....…….………...........................……………..…….… 
วนั - เดือน - ปี เกิด / วนัจดทะเบียนนิติบุคคล     -  -    เพศ …………………  อำชีพ /ประเภทกิจกำร………....………….………… ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย      หกัภำษี      ไม่หกัภำษี 
กรณีเป็นคนต่ำงด้ำวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้ำของสญัชำติ.………….……………….………….………………………...ที่อยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย…………………………………............................................................…. 
สถำนท่ีท ำงำน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่) ...........................….………….………………………………………………….แหล่งที่มำของรำยได้มำจำก   ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................  

 

ข้ำพเจ้ำ ขอจองซือ้หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 2/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
 

จ ำนวนหุ้นกู้ท่ีจองซือ้ (หน่วย) จ ำนวนเงิน (บำท) 

ตัวเลข  ตัวเลข  
ตัวอักษร  ตัวอักษร  

 

พร้อมกันนี ้ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองซือ้หุ้นกู้ดังกล่ำวโดย (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง) 

ส ำหรับผู้จองซือ้ท่ีถือหุ้นกู้ SCC20NA  (จองซือ้ในวันท่ี 1 - 2 และ 5 - 7 ตุลำคม 2563) ส ำหรับผู้จองซือ้อ่ืนๆ 
 

ข้ำพเจ้ำขอให้นำยทะเบียนหุ้นกู้  SCC20NA ช ำระเงินต้นและดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสดุท้ำยส ำหรับทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เลขท่ี   
ของข้ำพเจ้ำด้วยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี ้และขอให้ธนำคำรด ำเนินกำรหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ประเภทบญัชี ออมทรัพย์ / กระแสรำยวัน     
ชื่อบญัชี ............................................................................................................     บญัชีเลขที่ ...............................................................................................  

ธนำคำร...............................................  สำขำ....................................... ในวนัที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ภำยในเวลำ 9.30 น. เพื่อช ำระค่ำจองซือ้หุ้นกู้ตำมจ ำนวนเงินดงักล่ำวข้ำงต้น 
 
 

หมำยเหตุ  :                
(1)  บญัชีเงินฝำกดงักล่ำวต้องเป็นบญัชีเงินฝำกของผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอยู่กับธนำคำรพำณิชย์ที่รับกำรจองซือ้หุ้นกู้นี  ้   และ   
(2)  บญัชีเงินฝำกดงักล่ำวควรเป็นบญัชีเงินฝำกของผู้จองซือ้ ซึ่งผู้จองซือ้ได้แจ้งควำมจ ำนงไว้แล้วว่ำให้น ำเงินค่ำไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอน 
       ปี พ.ศ.2563 (SCC20NA) เข้ำบญัชีดงักล่ำว และจ ำนวนเงินที่ให้หกับญัชีไม่ควรเกินกว่ำจ ำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่ เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรช ำระเงินค่ำหุ้นกู้ที่จองซือ้ดงักล่ำว เพรำะหำก
 ธนำคำรไม่สำมำรถหกัเงินจำกบญัชีดงักล่ำวเพื่อช ำระค่ำหุ้นกู้ได้ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผู้จองซือ้จะเสียสิทธิที่จะได้รับกำรจดัสรรหุ้ นกู้ที่จองซือ้ไว้ 
(3)  ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงหำกเกิดควำมเสียหำยใดแก่บริษัทหรือนำยทะเบียนหุ้นกู้จำกกำรแก้ไข/เปลีย่นแปลงข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมที่จะรบัผิดชอบต่อควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ 

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

 เช็คธนำคำร  เช็คบุคคล  ดร๊ำฟท์ 

เลขท่ีเช็ค …………………………..………..............… 
ธนำคำร ………………………………………............. 
สำขำ ………………………..…….……..…................ 
วนัท่ี ……………………………….…………............... 

                                        

 

สั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครัง้ที่ 2/2563”   หรือ  “Subscription Account for Debentures of The Siam Cement Public Company Limited No. 2/2563” 
   

หมำยเหตุ:  กำรจองซือ้หุ้นกู้และกำรช ำระเงินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000,000,000 บำท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (revolving basis) (“หนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร”) ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนงัสือชีช้วนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้นีภ้ำยใต้โครงกำร ("หนังสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชีช้วน") และผู้จองซือ้หุ้นกู้
ตกลงและรับทรำบว่ำ บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซือ้หุ้นกู้หำกผู้จองซือ้หุ้นกู้กระท ำกำรผิดเงื่อนไขดงักล่ำว โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ดงักล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นกู้ เลือกข้อใด
ข้อหนึ่ง) 

 ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจดัส่งให้ข้ำพเจ้ำทำงไปรษณีย์ โดยข้ำพเจ้ำยินดีที่จะมอบหมำยให้ผู้ออกหุ้ นกู้ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำให้กำรจดัท ำใบหุ้นกู้และกำรส่งมอบใบหุ้นกู้มำให้ข้ำพเจ้ำภำยใน 
15  วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้  หรือ 

 ให้ด ำเนินกำรน ำหุ้นกู้ที่ได้รับจดัสรรนัน้ ฝำกไว้กบั “บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก”  ผ่ำนบญัชี (ชื่อบริษัทหลกัทรัพย์ / Custodian) ……………………………………………………………..  
             เลขท่ีสมำชิก ………………………………………………  ตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ชื่อบญัชี  ………………………………………………………….……..………    

เลขท่ี  ………………………………………………………  ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่กบับริษัทหลกัทรัพย์ / Custodian นัน้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้   
ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ หุ้นกู้ชุดนีเ้ป็นหุ้นกู้ท่ีท ำกำรไถ่ถอนโดยไม่ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้  โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ดังกล่ำว เมื่อครบก ำหนดกำรจ่ำยดอกเบีย้และ/หรือครบก ำหนดไถ่ถอน ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นแก่
ข้ำพเจ้ำโดยโอนเงินเข้ำบัญชีข้ำพเจ้ำที่เปิดไว้ที่ธนำคำร……………………………………. (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรำยวัน) เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ำสมดุบัญชีเงินฝำก หรือ 
bank statement โดยผู้จองซือ้หุ้นกู้หน่ึงท่ำนจะต้องระบุเลขบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบีย้หุ้นกู้ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นกู้ รุ่นนีไ้ด้เพียงบัญชีเดียวเท่ำนัน้) (ในกรณท่ีีข้ำพเจ้ำประสงค์ให้น ำหุ้นกู้ท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นแก่ข้ำพเจ้ำ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำท่ีข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์ / Custodian ข้ำงต้น) และในกรณีท่ีเอกสำรไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิในกำรใช้เลขท่ีบัญชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตำมฐำนข้อมลูของบริษัทศนูย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือในกรณีท่ีมีเหตขุดัข้องใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้
ผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  ทัง้นี ้เมื่อครบก ำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำเป็นต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้
และนำยทะเบียนร้องขอ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตำมหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตำมวิธีกำรดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นกู้ได้รับช ำระหนี ้และหุ้นกู้ดงักล่ำวได้ไถ่ถอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และให้ใบหุ้นกู้ฉบบันัน้สิน้อำยุ 
 

 ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำได้รับแจกสรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (fact sheet) แล้ว และ     ไม่ประสงค์รับหนงัสือชีช้วน           ได้รับหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตำมที่ก ำหนด (ถ้ำมี)  
 
 

ข้ำพเจ้ำขอให้ควำมยินยอมแต่งตัง้ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ให้ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมท่ีบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตัง้ 
 

ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้สถำบนักำรเงินท่ีข้ำพเจ้ำมีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบุตวัตนของข้ำพเจ้ำ ให้แก่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้ 
ทัง้นี ้เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง และกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป 

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงลกัษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหุ้นกู้  และรับทรำบควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้  และได้ใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ำลงทนุ   ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของกำร
ลงทนุในหุ้นกู้ดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี ข้ำพเจ้ำได้ตดัสินใจในกำรลงทนุหุ้นกู้ด้วยตนเอง  โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้ำหน้ำท่ีใดให้ค ำแนะน ำ ชีช้วน หรือชกัจูงเพื่อให้ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่ำว    หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ บริษัทหรือผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้   
หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ รับใบจองซือ้หุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ดงักล่ำว 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้หุ้นกู้ตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้ หรือตำมจ ำนวนท่ีบริษัทจัดสรรให้ และยินยอมในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธกำรจองซือ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน โดยยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ ยกเว้ นดอกเบีย้
ตำมข้อ 6.7 หรือ ข้อ 6.8 ในส่วนท่ี 3 ของหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรจองซือ้หุ้นกู้ (ยกเว้น กรณีท่ีระบุในข้อ 6.5 ในส่วนท่ี 3 ของหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร และ/หรือ ข้อ 3.8 ในส่วนท่ี 2 ของหนังสือชีช้วน
ส ำหรับหุ้นกู้) ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำยินยอมผกูพนัตนเองตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส ำหรับหุ้นกู้ท่ีเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป (ตำมแบบท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1.1 ร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ ส ำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร) ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมข้อก ำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ท่ีเก่ียวข้อง (ตำมแบบท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1 ข้อก ำหนด
เพิ่มเติมของหุ้นกู้ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้) ("ข้อก ำหนดสิทธิ") รวมถึงข้อก ำหนดสิทธิซึ่งอำจจะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ และข้อควำมใด ๆ ในหนงัสือชีช้วนทกุประกำร  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมิใช่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำวทัง้หมด ตำมท่ีระบุไว้ในส่วน
ท่ี 3 ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับโครงกำรและส่วนท่ี 2 ของหนงัสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ำพเจ้ำเข้ำข่ำยเป็นบุคคลตำมท่ีระบุไว้ในข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ครัง้นี ้ เว้นแต่เป็นกำรจดัสรรหุ้นกู้ท่ีเหลือ
จำกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้อื่นทัง้หมดเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้อำจตรวจดขู้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้ นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั  (มหำชน)  ส ำนกังำนใหญ่
ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ และส ำนกังำนใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว                                                          

       ลงชื่อ …………………………………………………………………………  ผู้จองซือ้ 
                  (………………………………………………………………………...) 

ในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจ / ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน  ของ……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

การลงทนุในหุ้นกู้มีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนงัสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลส าคญัของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย 

  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 ธนำคำรได้รับกำรจองซือ้ หุ้นกู้จ ำนวน ………………………. หน่วย  เป็นจ ำนวนเงิน …………………………… .………………… บำท ไว้จำกท่ำนแล้ว   โดยได้รับ  เงินสด     เงินโอนผ่ำนสำขำ….......………………… 

    ดร๊ำฟท์     เช็คธนำคำร     เช็คบุคคล     ค ำสัง่หกับญัชีเลขท่ีเช็ค/ดร๊ำฟท์ ……………………….……….……..….  ธนำคำร ………………….…….  สำขำ …………….........……….. วนัท่ี……………………… 
                                                 ผู้แนะน ำกำรลงทนุลงนำม  …........……………………………………........................  (ตวับรรจง)  เลขท่ีใบอนญุำต....................................................)     
 

ลายมือชื่อที่ใช้กบับญัชีเงินฝาก         

ระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ 
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ............... 

4 1 – 2 และ 5 – 7 ตลุำคม 2563 ส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ เดิม SCC20NA ตำมสิทธิ 1:1 

26 - 28 ตลุำคม 2563 ส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้  SCC ทกุรุ่น 

29 - 30 ตลุำคม 2563 ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 

Plain Product 

 

แผ่นท่ี 3: ส ำหรับลกูค้ำ 

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

 

 

หนังสือชี้ชวนและการจองซื้อหุ้นกู้ (ส าหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้)  
หนงัสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร  
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=301712  

ลงชื่อ………………………………………………………..….… ผู้จองซือ้ 
(……………………………………………………………...) 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ จะใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อส่งรำยละเอียดกำรสมคัรสมำชิกเอสซีจี ดเีบนเจอร์ คลบั         
ให้แกท่่ำน ทัง้นี ้ ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอียดกำรเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัที ่
https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html 

อำยุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน 


