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                                                                                                  ใบจองเลขท่ี    

ใบจองซือ้หุนกูชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมมปีระกัน ไมดอยสิทธ ิและมผีูแทนผูถอืหุนกู 
หุนกูของบรษิัทเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จำกัด (มหาชน) ครัง้ที ่2/2565 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2569 

(SCGP26DA) (“หุนกู”) ซึ่งออกภายใตโครงการหุนกูของบริษทัเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จำกดั (มหาชน) ป พ.ศ. 2565 
วงเงนิรวมทัง้สิน้ไมเกนิ 40,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) 

มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท  โดยเสนอขายหุนกูในกรณีท่ัวไปแก   
(1) ผูลงทนุทัว่ไปทีไ่มใชผูลงทุนสถาบนัซึ่งเปนผูถอืหุนกูบรษิัทเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จำกดั (มหาชน) (ทกุชดุ) 

และ/หรอื ผูถอืหุนกูบรษิทัปนูซิเมนตไทย จำกดั (มหาชน) (ทุกชดุ) และ/หรอื 
ผูถอืหุนกูบริษทัเอสซจี ีเคมคิอลส จำกัด (มหาชน) (ทุกชดุ) โดยจองซือ้ขัน้ต่ำ 1,000,000 บาท และทวีคณู 100,000 บาท 

ระหวางวนัที ่22 - 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
(2) ผูลงทนุทัว่ไปที่ไมใชผูลงทุนสถาบนั โดยจองซือ้ขัน้ต่ำ 1,000,000 บาท และทวคีูณ 100,000 บาท 

ระหวางวนัที ่28 – 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 

                 วนัทีจ่องซือ้ ….....… พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 (วันท่ีออกหุนกู 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565) 
ผูจองซือ้หุนกูโปรดกรอกขอความในชองดานลางนีใ้หครบถวน ชดัเจน ตวับรรจง 

สวนที ่1: ขอมลูผูจองซือ้หุนกู 
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,นิติบุคคลอ่ืนๆ)………………………………………......…………โดย…………………………………...................…..............…....….... 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได/ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี ………….หมูบาน/อาคารชุด ………….............…………...  ตรอก/ซอย …………...…………………...... 
ถนน ……………....………..………..ตำบล/แขวง …….…..………............…. อำเภอ/เขต ……………………………  จังหวัด ……………..…………………... 
รหัสไปรษณีย …………………………………  โทรศัพท (ท่ีบาน)  ………………...…..………………  โทรศัพท (ท่ีทำงาน) ....…………….....……………….. 
โทรศัพท (มือถือ) ……..............…....………………………  e-mail address   ………………………………………………………………………………………... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน/ ทะเบียนนิติบุคคล  ท่ีอยูเดียวกับท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  ตางจากท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้........................................................................................…….........………………………………………………………………………………………  
   บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย         บุคคลธรรมดาตางประเทศ สัญชาติ ………….…..................…….. 
   นิติบคุคลในประเทศ       นิติบุคคลตางประเทศ  สัญชาติ ………………...............…..…...…....….….…                              
เลขท่ีบัตรประชาชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport …….…….…….………...….เลขประจำตัวผูเสียภาษี (13 หลัก)……………………....…….… 
วัน - เดือน - ป เกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล     -  -    เพศ …………  อาชีพ /ประเภทกิจการ………....………….… 
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย      หักภาษี     ไมหักภาษี 
กรณีเปนคนตางดาวใหแสดงท่ีอยูในประเทศเจาของสัญชาติ.………….……………….………….………………………...………………………………………... 
ท่ีอยูปจจุบันในประเทศไทย………………………………….................................................…..............….……………………………………………………….. 
สถานท่ีทำงาน (โปรดระบุชื่อและท่ีอยู) ...........................….………….………………………………………………………………………………………………… 
แหลงท่ีมาของรายไดมาจาก   ประเทศไทย  ประเทศอ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................…..........................………………………………………….  
สวนที ่2 - 2.1: รายละเอยีดการขอจองซือ้หุนกู 
ขาพเจา ขอจองซือ้หุนกูของบริษทัเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จำกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2565 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2569 (SCGP26DA) 

จำนวนหุนกูทีจ่องซือ้ (หนวย) จำนวนเงนิ (บาท) 
ตวัเลข  ตวัเลข  
ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนกูดังกลาวโดยวิธีดังตอไปนี้ (โปรดกากบาทในชองที่เลือกเพียงหนึ่งชอง) 

 เงินสด      
 เงินโอน / เงินโอนผานระบบ BAHTNET ธนาคาร   จำกัด (มหาชน) สาขา   เลขท่ีบัญชี   
 แคชเชียรเช็ค/เช็คธนาคาร   เช็คบุคคล   ดราฟท   เลขท่ีเช็ค/ดราฟท                       
ธนาคาร   จำกัด (มหาชน)  สาขา                           วันท่ี                                        

สั่งจาย “บัญชีจองซ้ือหุนกูของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2565” 

ระดบัความเสีย่งของหุนกู   3 
ผลการประเมินความเสีย่งของผูลงทนุ ............... 

22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำหรับผูถือหุนกู 

SCGP และ/หรือ SCC และ/หรือ SCGC ทุกรุน 

28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำหรับผูลงทุนท่ัวไป 

 

อาย ุ4 ป 
 

Plain Product 
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หมายเหตุ: การจองซื้อหุนกูและการชำระเงินโดยผูจองซื้อหุนกูตองเปนไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุนกูของ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ป พ.ศ. 2565 วงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 40,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) 
(“หนังสือชีช้วนสำหรบัโครงการ”) ซ่ึงไดมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามหนังสือชี้ชวนเพ่ือการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ภายใตโครงการ 
("หนังสือชี้ชวนสำหรับหุนกู") (รวมเรียกวา "หนังสือชี้ชวน") และผูจองซื้อหุนกูตกลงและรับทราบวา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 
(“ผูออกหุนกู”) มีสิทธิปฏิเสธไมรับการจองซื้อหุนกูหากผูจองซื้อหุนกูกระทำการผิดเงื่อนไขดังกลาว โดยหากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนกู
ดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดำเนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซ้ือหุนกูเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 ใหออกใบหุนกูที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจา และจัดสงใหขาพเจาทางไปรษณีย โดยขาพเจายินดีที่จะมอบหมายใหผูออกหุนกู

ดำเนินการใด ๆ เพ่ือทำใหการจัดทำใบหุนกูและการสงมอบใบหุนกูมาใหขาพเจาภายใน 15 วันทำการนับแตวันท่ีปดการเสนอขายหุนกู 
หรือ 

 ใหดำเนินการนำหุนกูที่ไดรับจัดสรรนั้น ฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝาก”  ผานบัญชี (ชื่อ
บริษัทหลักทรัพย / Custodian) ………………………เลขที่สมาชิก ………………………………… ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ชื่อบัญชี  ………………………………………………….……..……… เลขท่ี  …………………………………………………  
ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทหลักทรัพย / Custodian นั้นภายใน 7 วันทำการนับแตวันท่ีปดการเสนอขายหุนกู  

ทั้งนี้ ขาพเจารับทราบวา หุนกูชุดนี้เปนหุนกูที่ทำการไถถอนโดยไมตองเวนคืนใบหุนกู โดยหากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนกูดังกลาว เมื่อครบ
กำหนดการจายดอกเบี้ยและ/หรือครบกำหนดไถถอน ขาพเจาตกลงใหจายดอกเบี้ยและ/หรือเงินตนแกขาพเจาโดยโอนเงินเขาบัญชีขาพเจาท่ี   
เปดไวที่ธนาคาร……………………………………. (บัญชีออมทรัพย / บัญชีกระแสรายวัน) เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบ
ภาพถายหนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ bank statement โดยผูจองซื้อหุนกูหนึ่งทานจะตองระบุเลขบัญชีเพื่อรับเงินตนและดอกเบี้ยหุนกู
สำหรับการจองซื้อหุนกูรุนนี้ไดเพียงบัญชีเดียวเทานั้น) (ในกรณีที่ขาพเจาประสงคใหนำหุนกูที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือผูฝาก” ขาพเจาตกลงใหจายดอกเบี้ย และ/หรือ เงินตนแกขาพเจา โดยโอนเงินเขาบัญชีของขาพเจาท่ี
ขาพเจาไดใหไวแกบริษัทหลักทรัพย / Custodian ขางตน) และในกรณีที่เอกสารไมถูกตองครบถวน ผูออกหุนกูและนายทะเบียนขอ    
สงวนสิทธิในการใชเลขท่ีบัญชีของผูถือหุนกูตามฐานขอมูลของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด หรือในกรณีท่ีมีเหตุขัดของ
ใด ๆ ผูออกหุนกูจะชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินตนใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดยเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู 
หรือชำระโดยวิธีการอื่นใดตามที่ผูออกหุนกูเห็นสมควร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในขอกำหนดสิทธิ  ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดไถ
ถอน ผูถือหุนกูไมจำเปนตองนำใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู เวนแตผูออกหุนกูและนายทะเบียนรองขอ และเม่ือผูออกหุนกูชำระ
คืนเงินตนและดอกเบี้ยตามหุนกูใหแกผูถือหุนกูตามวิธีการดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาผูถือหุนกูไดรับชำระหนี้ และหุนกูดังกลาวไดไถถอน
เปนท่ีเรียบรอยแลว และใหใบหุนกูฉบับนั้นสิ้นอายุ 

ท้ังนี้ ขาพเจาไดรับแจกสรุปขอมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) แลว และ    ไมประสงครับหนังสือชี้ชวน    ไดรับหนังสือชี้ชวน
เปนรูปเลมหรือรูปแบบอ่ืนตามท่ีกำหนด (ถามี)  
ขาพเจาขอใหความยนิยอมแตงตัง้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จำกดั (มหาชน) ใหทำหนาทีเ่ปนผูแทนผูถอืหุนกูตามทีบ่รษิัทผูออกหุนกูไดเสนอ
แตงตั้ง 

ขาพเจาตกลงและยินยอมใหสถาบันการเงินท่ีขาพเจามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการแสดงตน และ/
หรือ การระบุตัวตนของขาพเจา ใหแกผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู ผูออกหุนกู และนายทะเบียนหุนกู ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวของ และการดำเนินการใดๆ เพ่ือสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูตอไป 

ขาพเจาเขาใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุนกู  และรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  และไดใชวิจารณญาณอยางรอบคอบใน
การพิจารณาความเสี่ยงในการเขาลงทุน ซ่ึงไดทำการศึกษาและทำความเขาใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุนกูดังกลาวเปนอยางดี ขาพเจา
ไดตัดสินใจในการลงทุนหุนกูดวยตนเอง  โดยไมมีผูใดหรือเจาหนาท่ีใดใหคำแนะนำ ชี้ชวน หรือชักจูงเพ่ือใหลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว หาก
เกิดความเสียหายใด ๆ บริษัทหรือผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู   หรือเจาหนาที่ผูรับใบจองซื้อหุนกูไมตองรับผิดชอบในความเสียหาย         
ท่ีเกิดข้ึนดังกลาว 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซื้อหุนกูตามจำนวนที่จองซื้อ หรือตามจำนวนที่บริษัทจัดสรรให และยินยอมในกรณีที่บริษัทปฏิเสธ   
การจองซ้ือไมวาท้ังหมดหรือบางสวน โดยยินยอมรับคืนเงินคาจองซ้ือ (โดยไมมีดอกเบี้ย ยกเวนดอกเบี้ยตามขอ 3.10 หรือ ขอ 3.11 ในสวนท่ี 
3 ของหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ) และจะไมเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุนกู (ยกเวน กรณีที่ระบุในขอ 3.9 ในสวนที่ 3 ของ
หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ และ/หรือ ขอ 3.9 ในสวนที่ 3 ของหนังสือชี้ชวนสำหรับหุนกู) ทั้งนี้ ขาพเจายินยอมผูกพันตนเองตาม
ขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู สำหรับหุนกูที่เสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป (ตามแบบที่ระบุไวในเอกสารแนบ 
1.2 รางขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู สำหรับหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือ 
หุนกู ของหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ) ซึ่งไดมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามขอกำหนดเพิ่มเติมของหุนกูที่เกี่ยวของ (ตามแบบที่ระบุไว
ในเอกสารแนบ 1 ขอกำหนดเพิ่มเติมของหุนกูของหนังสือชี้ชวนสำหรับหุนกู) ("ขอกำหนดสิทธิ") รวมถึงขอกำหนดสิทธิซึ่งอาจจะมีการแกไข
เพ่ิมเติมตอไปในภายหนา และขอความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนทุกประการ  



  

 

ใบจองซื้อหุนกูของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2565 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2569                                        หนา 3/4 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามิใชผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ  
บริษัทยอยของผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด ตามที่ระบุไวในสวนที่ 3 ของหนังสือชี้ชวนสำหรับ
โครงการและสวนท่ี 2 ของหนังสือชี้ชวนสำหรับหุนกู ท้ังนี้ ขาพเจาเขาใจและยอมรับวา หากขาพเจาเขาขายเปนบุคคลตามท่ีระบุไวในขางตน 
ขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนกูครั้งนี้ เวนแตเปนการจัดสรรหุนกูที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมดเทานั้น ทั้งนี้ ผูจองซ้ือ
หุนกูอาจตรวจดูขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูไดท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานใหญของบริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญของผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู และสำนักงานใหญของผูแทนผูถือหุนกู ในวันและเวลา
ทำการของสถานท่ีดังกลาว 

ขาพเจารับทราบวา ผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู จะเก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ขาพเจาไดใหไวตามใบจองซื้อหุนกูนี้  และจะเปดเผย
ขอมูลดังกลาวใหแกผูออกหุนกู นายทะเบียนหุนกู ผูจัดการการจัดจำหนายหุนกูรายอ่ืน ผูรับฝากหลักทรัพย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหนวยงานกำกับดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (“บุคคลท่ีไดรับการเปดเผยขอมูล”) เพ่ือปฏิบัติตามใบจองซ้ือหุนกูของขาพเจานี้ รวมถึงดำเนินการ
อื่นใดที่จำเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลที่ไดรับการเปดเผยขอมูล ตามรายละเอียดที่กำหนดไวในสัญญา ขอตกลง หรือ
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับหุนกู โปรดอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเปนสวนตัวหรือเอกสารใดๆ ที่กำหนดขึ้น เพื่อแจงให
เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบายความเปนสวนตัว”) ของบุคคลที่ไดรับการเปดเผยขอมูลดังกลาวท่ี
เว็บไซตหรือชองทางอื่นใดที่บุคคลที่ไดรับการเปดเผยขอมูลดังกลาวกำหนด เวนแตบุคคลที่ไดรับการเปดเผยขอมูลไมอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแกไขเพิ่มเติม) ผูจัดการการจัดจำหนายหุนกูอาจมีการบันทึก          
บทสนทนาระหวางขาพเจากับผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลขอมูลเกี ่ยวกับ
ขาพเจา และ/หรือ รายการการใชบริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการของขาพเจา เพื่อประโยชนในการ
ปรับปรุงและการใหบริการของผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู และเพื่อเปนหลักฐานการบริการและรายการใชบริการ โดยขาพเจาตกลงและ 
จะไมโตแยงการใชบันทึกการสนทนา และ/หรือ ขอมูลดังกลาวเปนพยานหลักฐานอางอิงตอขาพเจาตามกฎหมาย 

ขาพเจารับทราบวาใบจองซื้อหุนกูนี้มีจำนวนทั้งสิ ้น 4 หนา ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความตาง ๆ ในใบจองซื้อหุนกูทุก ๆ หนา        
เปนอยางด ีตลอดจนไดกรอกขอความแสดงความประสงค รับทราบ ยินยอม และ/หรอืตกลง ตามความที่แสดงไวในใบจองซื้อหุนกูทัง้ 4 หนาแลว 

 

        ลงชื่อ …………………………………………………………………………  ผูจองซ้ือ   
              (…………………………………………………………...) 

 
ในฐานะผูรับมอบอำนาจ / ผูมีอำนาจลงนามแทน  ของ………………………………………………………… 

คำเตือน การลงทุนในหุนกูมีความเสี่ยง และกอนตัดสินใจจองซื้อหุนกู ผูจองซื้อควรอานหนังสือชี้ชวนหรือสรุปขอมูลสำคัญ     
ของตราสาร (factsheet) อยางรอบคอบดวย 

โปรดอานเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบายความเปนสวนตัวของผูจัดการการจัดจำหนายหุนกูอยางละเอียด เพ่ือเขาใจถึงวิธีการท่ีผูจัดการ
การจัดจำหนายหุนกูเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานและสิทธิของทานท่ีเว็บไซตของผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู   

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/
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ความเสีย่งหุนกู 3 
ผลการประเมินความเสีย่งของผูลงทนุ ....... 
ลงนามเฉพาะผลการประเมินความเสีย่งของผูลงทุนนอยกวาความเสีย่งทีผู่ลงทุนรับไดตาม Suitability Test 
สำหรับกรณีของ Suitability Test และการรับทราบความเสี่ยงของหุนกูที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ผูจองซื้อรับได 
ขาพเจาไดรับการรองขอจากผูจัดการการจัดจำหนายหุนกูใหทำ Suitability Test และขาพเจาไดผานการทำ Suitability Test แลว 
ขาพเจารับทราบวาระดับความเสี่ยงของหุนกูที ่ขาพเจาจองซื้ออยูนี ้อยู ที่ระดับ 3 ในกรณีที่หุ นกูที ่ขาพเจาทำการจองซื้อนี้มีระดับ      
ความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจารับไดตาม Suitability Test ซึ่งผูจัดการการจัดจำหนายหุนกูไดแจงใหขาพเจาทราบแลว 
อยางไรก็ตาม ขาพเจายังประสงคจะลงทุนในหุนกูนี้และไดลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจองซื้อดานลางวา ขาพเจารับทราบวา   
ความเสี่ยงของหุนกูท่ีจองซ้ือนี้สูงกวาระดับความเสี่ยงท่ีขาพเจายอมรับไดตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้นหากเกิดความเสียหาย
ใด ๆ จากการลงทุนในหุนกูนี้ตอไปในอนาคต ผูจัดการการจัดจำหนายหุนกูไมมีหนาท่ีตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 

ลงชื่อ  ผูจองซ้ือหุนกู 
( ) 
 

ในฐานะผูรับมอบอำนาจ / ผูมีอำนาจลงนามแทน ของ      (ในกรณีผูจองซ้ือหุนกูเปนนิติบุคคล) 
 

ผูจดัการการจดัจำหนายหุนกูสามารถปฏเิสธการจองซือ้ในกรณีทีผู่ลงทนุทัว่ไปยงัไมมปีระวตักิารทำและไมยนิยอมทำ Suitability Test 
หรอืผูลงทนุรบัความเสีย่งตาม Suitability Test ไดต่ำกวาหุนกูนีแ้ละไมลงนามยอมรบัความเสีย่งของหุนกู 
สวนที ่2 - 2.2: สำหรบัเจาหนาทีผู่จดัการการจดัจำหนายหุนกู 

ธนาคารไดรับการจองซ้ือ หุนกูจำนวน ………………………. หนวย  เปนจำนวนเงิน …………….………………… บาท ไวจากทานแลว โดยไดรับ 
  เงินสด   เงินโอนผานธนาคาร ..........………….............................. สาขา…....……………………...…… เลขท่ีบัญชี………………………………  

   ดราฟท  เช็คธนาคาร  เช็คบุคคล เลขท่ีเช็ค/ดราฟท………………..…. ธนาคาร…………….……. สาขา…………….... วันท่ี………………… 
ผูแนะนำการลงทุน ลงนาม       (ตัวบรรจง) เลขท่ีใบอนุญาต      
 

 
สวนที ่3: สำหรบัลกูคา Factsheet และหนังสอืชีช้วนเกีย่วกับหุนกูและการจองซือ้ 

               หนงัสอืชีช้วนสำหรบัหุนกู 
                       https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=476487 
 

           เพื่อสิทธิประโยชนของผูถือหุนกู บริษัทฯ จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อสงรายละเอียดการสมัครสมาชิก เอสซีจี             
ดีเบนเจอร คลับ ใหแกทาน ท้ังนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุนกูไดท่ี
นโยบายความเปนสวนตัว ท่ี https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html 

 

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=476487
https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html
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