
  

 

ส ำหรบักรณีของ Suitability Test และกำรรบัทรำบควำมเสี่ยงของหุน้กูท้ี่มีระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ผูจ้องซือ้รบัได ้ขำ้พเจำ้ไดร้บักำรรอ้งขอจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู้ใหท้ ำ Suitability Test และขำ้พเจำ้ไดผ้่ำนกำรท ำ Suitability 
Test แลว้ ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำระดบัควำมเสี่ยงของหุน้กูท้ี่ขำ้พเจำ้จองซือ้อยู่นีอ้ยู่ทีร่ะดบั 3 ในกรณีที่หุน้กูท้ี่ขำ้พเจำ้ท ำกำรจองซือ้นีม้ีระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ขำ้พเจำ้รบัไดต้ำม Suitability Test ซึ่งผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กูไ้ดแ้จง้ให้
ขำ้พเจำ้ทรำบแลว้ อย่ำงไรก็ตำม ขำ้พเจำ้ยงัประสงคจ์ะลงทุนในหุน้กูน้ีแ้ละไดล้งลำยมือชื่อเพื่อยืนยนัในฐำนะผูจ้องซือ้ดำ้นล่ำงว่ำ ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำควำมเสี่ยงของหุน้กูท้ี่จองซือ้นีส้งูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ขำ้พเจำ้ยอมรบัไดต้ำมผลประเมิน Suitability 
Test ดงันัน้หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรลงทุนในหุน้กูน้ีต้่อไปในอนำคต ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กูไ้ม่มีหนำ้ที่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซือ้ในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มปีระวตัิการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต ่ากวา่หุ้นกู้นีแ้ละไม่ลงนามยอมรับความเสีย่งของหุ้นกู้ 
 
 

โปรดอ่ำนเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กูอ้ย่ำงละเอียด เพื่อเขำ้ใจถึงวิธีกำรท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู้เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนและสิทธิของท่ำนท่ีเว็บไซตข์องผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู้  
www.scb.co.th, www.kasikornbank.com, www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th 

   

      ใบจองเลขท่ี     -    -    
ใบจองซือ้หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2564 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCGP24DA) (“หุ้นกู้”) 
ซ่ึงออกภำยใต้โครงกำรหุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงินรวมท้ังสิน้ไม่เกิน 40,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหน่ึง (revolving basis) 

มลูค่ำที่ตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 บำท  โดยเสนอขำยหุน้กูใ้นกรณีทั่วไปแก่   
(1) ผูล้งทุนท่ัวไปท่ีถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2560 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (SCC214A) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นกู ้SCC214A ต่อ 0.2 หุ้นกู ้SCGP24DA  

โดยจองซือ้ข้ันต ่ำ 100,000 บำท และทวีคูณ 1,000 บำท ระหว่ำงวันท่ี 1 - 5 มีนำคม พ.ศ. 2564 
(2) ผู้ลงทุนท่ัวไป โดยจองซือ้ข้ันต ่ำ 1,000,000 บำท และทวีคูณ 100,000 บำท ระหว่ำงวันท่ี 29 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

                                                               วนัท่ีจองซือ้ ….....… มีนำคม พ.ศ. 2564  (วันท่ีออกหุ้นกู้ 1 เมษำยน พ.ศ. 2564) 

ผู้จองซือ้หุ้นกู้โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
 

 

ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว,นิติบุคคลอื่นๆ)…………………………………………………………..……………..................….....………………………………………………………........…………โดย…………………………………………………………...................…..............….. 
ที่อยู่ทีส่ำมำรถติดต่อได/้ที่อยู่ปัจจุบนั เลขท่ี …................………….หมู่บำ้น/อำคำรชุด …………….……….............…………...  ตรอก/ซอย …………….............…………………...  ถนน ……………....………………..ต ำบล/แขวง …….…..………………….............….…….  
อ ำเภอ/เขต ……………………….....…........………………  จงัหวดั ……………………...........………………… รหสัไปรษณีย ์………………………..…….......โทรศพัท ์(ที่บำ้น)  ……………….................…………..  โทรศพัท ์(ที่ท ำงำน) ....………………................………..   
โทรศพัท ์(มือถือ) ……………………...............…....  e-mail address   …………………………..............  
ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น/ ทะเบียนนิติบุคคล  ที่อยู่เดียวกบัที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได ้  ต่ำงจำกที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อไดโ้ดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี.้.............................................................................................................................................................................................. 

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

 

ข้ำพเจ้ำ ขอจองซือ้หุ้นกูข้องบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2564 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCGP24DA) 
 

จ ำนวนหุ้นกู้ท่ีจองซือ้ (หน่วย) จ ำนวนเงิน (บำท) 

ตัวเลข  ตัวเลข  
ตัวอักษร  ตัวอักษร  
 

พร้อมกันน้ี ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองซือ้หุ้นกู้ดังกล่ำวโดย (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง) 

ส ำหรับผู้จองซือ้ในวันท่ี 1 – 5 มีนำคม พ.ศ. 2564 ส ำหรับผู้จองซือ้ในวันท่ี 29 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้SCC214A (ส ำหรบักำรตรวจสอบสิทธิในกำรซือ้หุน้กู)้                                                                      
ขำ้พเจำ้ขอใหธ้นำคำรด ำเนินกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้ ประเภทบญัชี ออมทรพัย ์/ กระแสรำยวัน    ชื่อบญัชี ............................................................. บญัชีเลขท่ี .................................................  
ธนำคำร...............................................  สำขำ....................................... ในวนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2564 ภำยในเวลำ 10.00 น. เพื่อช ำระค่ำจองซือ้หุน้กูต้ำมจ ำนวนเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 

หมำยเหตุ  :           
(1)  บญัชีเงินฝำกดงักลำ่วตอ้งเป็นบญัชีเงนิฝำกของผูจ้องซือ้หุน้กูท้ี่มีอยู่กับธนำคำรพำณิชยท์ี่รบักำรจองซือ้หุน้กูน้ี ้   และ   
(2)  บญัชีเงินฝำกดงักล่ำวตอ้งเป็นบญัชเีงินฝำกของผูจ้องซือ้ ซึ่งผูจ้องซือ้ไดแ้จง้ควำมจ ำนงไวแ้ลว้ว่ำใหน้ ำเงินค่ำไถ่ถอนหุน้กูบ้ริษทัปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2560 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (SCC214A) เขำ้บญัชีดงักล่ำว และจ ำนวนเงิน

ที่ใหห้กับญัชีไม่ควรเกินกว่ำจ ำนวนสิทธิจองซือ้หุน้กูท้ี่ไดร้บั เพื่อไม่ใหเ้กิดควำมผิดพลำดในกำรช ำระเงินค่ำหุน้กูท้ี่จองซือ้ดังกล่ำว เพรำะหำกธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินจำกบัญชีดงักล่ำวเพื่อช ำระค่ำหุน้กู้ไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผูจ้องซือ้จะเสีย
สิทธิที่จะไดร้บักำรจดัสรรหุน้กูท้ี่จองซือ้ไว ้ 

(3)  ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นควำมจรงิหำกเกิดควำมเสียหำยใดแก่บรษิัทหรือนำยทะเบียนหุน้กูจ้ำกกำรแกไ้ข/เปลีย่นแปลงขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ตกลงยินยอมที่จะรบัผิดชอบต่อควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ 

 เงินสด     เงินโอน  ผ่ำนธนำคำร ……………………… 
สำขำ……………………  เช็คธนำคำร  เช็คบุคคล 

 ดร๊ำฟท ์

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

                                        

 

สั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้หุ้นกูข้องบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2564”   หรือ  “Subscription Account for Debentures of SCG Packaging Public Company Limited No. 1/2564” 
   

หมำยเหตุ:  กำรจองซือ้หุน้กูแ้ละกำรช ำระเงินโดยผูจ้องซือ้หุน้กูต้อ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส ำหรบัโครงกำรหุน้กูข้องบริษัทบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 40,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) (“หนังสือชีช้วนส ำหรับ
โครงกำร”) ซึ่งไดม้ีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนงัสือชีช้วนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นครัง้นีภ้ำยใตโ้ครงกำร ("หนังสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชีช้วน") และผูจ้องซือ้หุน้กูต้กลงและรบัทรำบว่ำ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รบักำรจองซือ้หุน้กูห้ำกผู ้
จองซือ้หุน้กูก้ระท ำกำรผิดเงื่อนไขดงักล่ำว โดยหำกขำ้พเจำ้ไดร้บักำรจดัสรรหุน้กูด้งักล่ำวแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงใหด้  ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้กูเ้ลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 

 ใหอ้อกใบหุน้กูท้ี่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขำ้พเจำ้ และจดัส่งใหข้ำ้พเจำ้ทำงไปรษณีย ์โดยขำ้พเจำ้ยินดีที่จะมอบหมำยใหผู้อ้อกหุ้นกูด้  ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำใหก้ำรจดัท ำใบหุน้กูแ้ละกำรส่งมอบใบหุน้กูม้ำใหข้ำ้พเจำ้ภำยใน 15  วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหุน้กู ้หรือ 
 ใหด้ ำเนินกำรน ำหุน้กูท้ี่ไดร้บัจัดสรรนั้น ฝำกไวก้บั “บริษัทศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก”  ผ่ำนบัญชี (ชื่อบริษัทหลักทรพัย ์/ Custodian) ……………………………………………………………..  เลขที่สมำชิก ………………………………………………  
ตำมขอ้บังคับตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเขำ้บัญชีซือ้ขำยหลักทรพัย ์ชื่อบัญชี  ………………………………………………………….……..………เลขท่ี  ………………………………………………………  ซึ่งขำ้พเจำ้มีอยู่กบับริษัทหลกัทรพัย ์/ Custodian นั้นภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปิดกำรเสนอขำยหุน้กู ้ 

ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ หุ้นกู้ชุดน้ีเป็นหุ้นกู้ท่ีท ำกำรไถ่ถอนโดยไม่ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้ โดยหำกขำ้พเจำ้ไดร้บักำรจดัสรรหุน้กูด้งักล่ำว เมื่อครบก ำหนดกำรจ่ำยดอกเบีย้และ/หรือครบก ำหนดไถ่ถอน ขำ้พเจำ้ตกลงใหจ้่ำยดอกเบีย้และ/หรือเงินตน้แก่ขำ้พเจำ้โดยวิธีกำรดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้กูเ้ลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง)  
 ออกเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยชื่อผูจ้องซือ้หุน้กูต้ำมที่ระบุในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูจ้องซือ้หุน้กูห้รือผูถ้ือหุน้กูใ้นต่ำงประเทศ) 
 โอนเงินเขำ้บัญชีขำ้พเจำ้ที่เปิดไวท้ี่ธนำคำร……………………………………. (บัญชีออมทรพัย ์/ บัญชีกระแสรำยวัน) เลขที่ ………………………………………………… (โปรดแนบภำพถ่ำยหนำ้สมุดบัญชีเงินฝำก หรือ bank statement โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้หน่ึงท่ำนจะต้องระบุ

เลขบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบีย้หุ้นกู้ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นกู้รุ่นน้ีได้เพียงบัญชีเดียวเท่ำน้ัน) (ในกรณท่ีีขำ้พเจำ้ประสงคใ์หน้ ำหุน้กูท่ี้ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บั “บริษัทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” ขำ้พเจำ้ตกลงใหจ้่ำยดอกเบีย้ และ/หรือ เงินตน้แก่ขำ้พเจำ้ โดยโอน
เงินเขำ้บญัชีของขำ้พเจำ้ท่ีขำ้พเจำ้ไดใ้หไ้วแ้ก่บริษัทหลกัทรพัย ์/ Custodian ขำ้งตน้) และในกรณีท่ีเอกสำรไม่ถกูตอ้งครบถว้น ผูอ้อกหุน้กู้และนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิในกำรใชเ้ลขท่ีบญัชีของผูถื้อหุน้กูต้ำมฐำนขอ้มลูของบริษัทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือในกรณีท่ีมีเหตขุดัขอ้งใด ๆ ผู้
ออกหุน้กูจ้ะช ำระดอกเบีย้และ/หรือเงินตน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูผ้่ำนนำยทะเบียนหุน้กู้โดยเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้ถือหุน้กู ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ  ทัง้นี ้เมื่อครบก ำหนดไถ่ถอน ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ  ำเป็นตอ้งน ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กู้ เวน้แต่ผูอ้อกหุน้กู้
และนำยทะเบียนรอ้งขอ และเมื่อผูอ้อกหุน้กูช้  ำระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ตำมหุน้กูใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้กูต้ำมวิธีกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อหุน้กูไ้ดร้บัช ำระหนี ้และหุน้กูด้งักล่ำวไดไ้ถ่ถอนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และใหใ้บหุน้กูฉ้บบันัน้สิ ้นอำย ุ

 

 ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ไดร้บัแจกสรุปขอ้มลูส ำคญัของตรำสำร (fact sheet) แลว้ และ     ไม่ประสงคร์บัหนงัสือชีช้วน           ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตำมที่ก ำหนด (ถำ้มี)  
 
 

ข้ำพเจ้ำขอให้ควำมยินยอมแต่งต้ัง ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ให้ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตำมท่ีบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งต้ัง 
 

ขำ้พเจำ้ตกลงและยินยอมใหส้ถำบันกำรเงินท่ีขำ้พเจำ้มีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบุตวัตนของขำ้พเจำ้  ใหแ้ก่ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู้ ผูอ้อกหุน้กู้ และนำยทะเบียนหุน้กู้ ทั้งนี ้เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้กูต้่อไป 

ขำ้พเจำ้เขำ้ใจถึงลกัษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหุน้กู ้ และรบัทรำบควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้  และไดใ้ชว้ิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเขำ้ลงทุน   ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหุน้กูด้งักล่ำวเป็นอย่ำงดี ขำ้พเจำ้ไดต้ดัสินใจใน
กำรลงทนุหุน้กูด้ว้ยตนเอง  โดยไม่มีผูใ้ดหรือเจำ้หนำ้ท่ีใดใหค้  ำแนะน ำ ชีช้วน หรือชกัจูงเพื่อใหล้งทนุในหลกัทรพัยด์งักล่ำว    หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ บริษัทหรือผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้  หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัใบจองซือ้หุน้กูไ้ม่ตอ้งรบัผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองและตกลงว่ำจะซือ้หุ้นกู้ตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้ หรือตำมจ ำนวนท่ีบริษัทจดัสรรให ้และยินยอมในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธกำรจองซือ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน โดยยินยอมรบัคืนเงินค่ำจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ ยกเวน้ดอกเบีย้ตำมขอ้ 3.10 หรือ ขอ้ 3.11 ในส่วนท่ี 3 ของหนังสือชีช้วน
ส ำหรบัโครงกำร) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรจองซือ้หุน้กู ้(ยกเวน้ กรณีท่ีระบุในขอ้ 3.9 ในส่วนท่ี 3 ของหนังสือชีช้วนส ำหรบัโครงกำร และ/หรือ ขอ้ 3.9 ในส่วนท่ี 2 ของหนงัสือชีช้วนส ำหรบัหุน้กู)้ ทั้งนี ้ขำ้พเจำ้ยินยอมผูกพนัตนเองตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
ส  ำหรบัหุน้กูท่ี้เสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทนุทั่วไป (ตำมแบบท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบ 1.1 รำ่งขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ส  ำหรบัหุน้กู้ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ของหนงัสือชีช้วนส ำหรบัโครงกำร) ซึ่งไดม้ีกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมขอ้ก ำหนด
เพิ่มเติมของหุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ตำมแบบท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบ 1 ขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมของหุน้กูข้องหนงัสือชีช้วนส ำหรบัหุน้กู)้ ("ขอ้ก ำหนดสิทธิ") รวมถึงขอ้ก ำหนดสิทธิซึ่งอำจจะมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ และขอ้ควำมใด ๆ ในหนงัสือชีช้วนทกุประกำร  

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขำ้พเจำ้มิใช่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวทัง้หมด ตำมท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 3 ของหนงัสือชีช้วนส ำหรบัโครงกำรและส่วนท่ี 2 ของ
หนงัสือชีช้วนส ำหรบัหุน้กู ้ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้เขำ้ใจและยอมรบัว่ำ หำกขำ้พเจำ้เขำ้ข่ำยเป็นบุคคลตำมท่ีระบุไวใ้นขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ไม่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรหุน้กู้ครัง้นี้ เวน้แต่เป็นกำรจดัสรรหุน้กูท่ี้เหลือจำกกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้อื่นทัง้หมดเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้กูอ้ำจตรวจดขูอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของ
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูไ้ดท่ี้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั  (มหำชน)  ส  ำนกังำนใหญ่ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้และส ำนกังำนใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู้ จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูท่ีขำ้พเจำ้ไดใ้หไ้วต้ำมใบจองซือ้หุน้กูนี้ ้ และจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กู ้นำยทะเบียนหุน้กู ้ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู้รำยอื่น ผูร้บัฝำกหลกัทรพัย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหน่วยงำนก ำกับ
ดแูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (“บุคคลท่ีไดร้บักำรเปิดเผยขอ้มูล”) เพื่อปฏิบัติตำมใบจองซือ้หุน้กู้ของขำ้พเจำ้นี ้รวมถึงด ำเนินกำรอื่นใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีของบุคคลท่ีไดร้บักำรเปิดเผยขอ้มลู ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเอกสำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้โปรดอ่ำน
เพิ่มเติมเก่ียวกบัประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวหรือเอกสำรใดๆ ท่ีก ำหนดขึน้ เพื่อแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบถึงกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (“นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว”) ของบุคคลท่ีไดร้บักำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวท่ีเว็บไซตห์รือช่องทำงอื่นใดท่ีบุคคลท่ีไดร้บักำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว
ก ำหนด เวน้แต่บุคคลท่ีไดร้บักำรเปิดเผยขอ้มลูไม่อยู่ภำยใตบ้งัคบัของพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และท่ีอำจมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู้อำจมีกำรบนัทึกบทสนทนำระหว่ำงขำ้พเจำ้กบัผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู้ และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลขอ้มลูเก่ียวกบัขำ้พเจำ้ และ/หรือ รำยกำรกำรใชบ้ริกำร และ/หรือ กำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชบ้ริกำรของขำ้พเจำ้ เพื่อ
ประโยชนใ์นกำรปรบัปรุงและกำรใหบ้ริกำรของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้และเพื่อเป็นหลกัฐำนกำรบริกำรและรำยกำรใชบ้ริกำร โดยขำ้พเจำ้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้กำรใชบ้นัทึกกำรสนทนำ และ/หรือ ขอ้มลูดงักล่ำวเป็นพยำนหลกัฐำนอำ้งอิงต่อขำ้พเจำ้ตำมกฎหมำย 

                                           ลงชื่อ …………………………………………………………………………  ผูจ้องซือ้ 
                       (………………………………………………………………………...) 

ในฐำนะผูร้บัมอบอ ำนำจ / ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทน  ของ……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

การลงทนุในหุน้กูม้ีความเสีย่ง และก่อนตดัสินใจจองซือ้หุน้กู ้ผูจ้องซือ้ควรอ่านหนงัสือชีช้วนหรือสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบดว้ย 
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  ค ำสั่งหกับญัชีเลขท่ีเช็ค/ดร๊ำฟท ์……………………….……….……..….  ธนำคำร ………………….…….  สำขำ …………….........……….. วนัท่ี…….…………………    
                                                                                                                           ผูแ้นะน ำกำรลงทนุลงนำม  …........……………………………………........................  (ตวับรรจง) เลขท่ีใบอนญุำต....................................................     
 

ลายมือชือ่ทีใ่ชก้บับญัชีเงินฝาก         

ระดับควำมเสี่ยงของหุ้นกู ้
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ............... 

3 1 - 5 มีนำคม พ.ศ. 2564 ส ำหรบัผูถ้ือหุน้กู ้SCC214A ตำมสิทธิ 1: 0.2 

29 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 ส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป 

อำยุ 3 ปี 8 เดือน 

Plain Product 

 

แผ่นท่ี 1: ส ำหรบันำยทะเบียน 

 

ควำมเสี่ยงหุ้นกู ้3 
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ....... 
ลงนำมเฉพำะผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุนน้อยกว่ำ 3 
 
 

 

 

หนังสือชีช้วนและการจองซือ้หุ้นกู้ (ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นกู้)  
หนงัสือชีช้วนส ำหรบัหุน้กู ้https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=320817 
 

 
 

ลงชื่อ………………………………………………………..….… ผูจ้องซือ้ 
(……………………………………………………………...) 

เพื่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหุน้กู ้ บรษิัทฯ จะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อส่งรำยละเอียดกำรสมคัรสมำชกิ เอสซจีี ดีเบนเจอร ์ คลบั 
ใหแ้กท่่ำน ทัง้นี ้ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอียดกำรเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้กูไ้ดท้ีน่โยบำยควำมเป็นส่วนตวั ที ่
https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html 

http://www.scb.co.th/
http://www.kasikornbank.com/
http://www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=320817
https://www.scg.com/th/09legal_privacy/privacy-shareholders.html

