
ส ำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเส่ียงของหุน้กูท่ี้มีระดบัควำมเส่ียงสูงกว่ำระดบัควำมเส่ียงท่ีผูจ้องซ้ือรับได ้ขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรร้องขอจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ  ำหน่ำยให้ท ำ Suitability Test และขำ้พเจำ้ไดผ้่ำนกำรท ำ Suitability 
Test แลว้ ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำระดบัควำมเส่ียงของหุน้กูท่ี้ขำ้พเจำ้จองซ้ืออยูน้ี่อยูท่ี่ระดบั 4 ในกรณีท่ีหุน้กูท่ี้ขำ้พเจำ้ท ำกำรจองซ้ือน้ีมีระดบัควำมเส่ียงสูงกว่ำระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้รับไดต้ำม Suitability Test ซ่ึงผูจ้ดักำรกำรจดัจ  ำหน่ำยไดแ้จง้ให้
ขำ้พเจำ้ทรำบแลว้ อย่ำงไรก็ตำม ขำ้พเจำ้ยงัประสงค์จะลงทุนในหุ้นกูน้ี้และไดล้งลำยมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐำนะผูจ้องซ้ือดำ้นล่ำงว่ำ ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำควำมเส่ียงของหุ้นกูท่ี้จองซ้ือน้ีสูงกว่ำระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้ยอมรับไดต้ำมผลประเมิน 
Suitability Test ดงันั้นหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ จำกกำรลงทุนในหุน้กูน้ี้ต่อไปในอนำคต ผูจ้ดักำรกำรจดัจ  ำหน่ำยไม่มีหนำ้ท่ีตอ้งรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

ลงช่ือ…………………………………………………………………..….… ผูจ้องซ้ือหุน้กู ้
(………………………………………………………………………...) 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
                      
 

ใบจองซ้ือหุ้นกู้ระยะส้ัน ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปีระกนั และมผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุไม่เกนิ 270 วนัโดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
“หุ้นกู้ระยะส้ันของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2562”  

ภำยใตโ้ครงกำรตรำสำรหน้ี (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2561 ของบริษทั เพำเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) 
มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท รำคำขำยหน่วยละ 1,000 บำท จองซ้ือขั้นต ่ำ 1,000,000 บำท ทวีคูณของ 100,000 บำท 

                                    วนัท่ีจองซ้ือ................พฤศจิกำยน 2561    

ผู้จองซ้ือหุ้นกู้โปรดกรอกข้อความในช่องนีใ้ห้ครบถ้วนชัดเจนตวับรรจง (เพ่ือการจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียน) 

ช่ือ (นำย/นำง/น.ส./นิติบุคคล/อ่ืนๆ (ระบุ)) ..........................................................................................บริหำรโดย......................................................................  ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง         ตนเอง          บุคคลอ่ืน (โปรดระบุ ...........................................) 
เพศ           ชำย          หญิง               ท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้  เลขท่ี.…..….............…………   ตรอก/ซอย......................….…..…...……………ถนน.............................................................................แขวง/ต ำบล…………................................................ 
อ ำเภอ/เขต.……...................................…….…จงัหวดั………...........................…………..รหสัไปรษณีย.์..............................ประเทศ................................................โทรศพัทม์ือถือ……......................................E-Mail.........……...................................... 
ประเภทผูจ้องซ้ือหุน้กู ้             บุคคลธรรมดำในประเทศ             บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ/สญัชำติ............................................................              นิติบุคคลสญัชำติไทย                นิติบุคคลต่ำงประเทศ/สญัชำติ..............................................................           
เลขท่ีบตัรประชำชน/เลขทะเบียนบริษทั/Passport  No. ……..………….........................................…… วนัจดทะเบียนนิติบุคคล/วนัเดือนปีเกิด/พ.ศ. ………............................................……........อำชีพ.................................………………....……..…… 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี………………………………......………..........………       ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย          หกัภำษี   ………………..%          ไม่หกัภำษี   สถำนภำพทำงกำรเมือง         ไม่มี              มี (โปรดระบุ.............................................................)    
       

ข้าพเจ้าขอจองซ้ือ “หุ้นกู้ระยะส้ันของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562”  โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำร  ลงทุน  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………. 

จ านวนหุ้นกู้ที่จองซ้ือ (หน่วย)  จ านวนเงิน (บาท)  

ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร   ตวัอกัษร  
ขำ้พเจำ้รับทรำบและยนิยอมจองซ้ือหุน้กูด้งักล่ำว พร้อมกนัน้ีขำ้พเจำ้ขอส่งเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูด้งักล่ำวโดย  (โปรดกำกบำทในช่องท่ีเลือกเพียงหน่ึงช่อง) 
       กำรหกัเงินฝำกหลกัประกนั       หรือ           ATS   ในบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือ เลขท่ีบญัชี........................................................................... (เฉพำะลูกคำ้ท่ีไดท้  ำหนงัสือยนิยอมไวก้บัผูจ้ดักำรกำรจดัจ  ำหน่ำยเท่ำนั้น)       
       เงินโอน / Bill Payment / Baht net ผำ่นธนำคำร...................................................................................  สำขำ .....................................................................................                         เช็ค             แคชเชียร์เช็ค            ดร๊ำฟท ์
เลขท่ีเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ำฟท ์..............................................ลงวนัท่ี …………...................….ธนำคำร...........................….……………สำขำ………...........................................  (ในกรณีท่ีช ำระค่ำจองซ้ือดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์จะตอ้งเป็น
เช็คของธนำคำรพำณิชยท่ี์สำมำรถเรียกเก็บไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชีเดียวกนัของสถำนท่ีจองซ้ือเท่ำนั้น และใหล้งวนัท่ีอยำ่งชำ้ไม่เกินวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำยช่ือบญัชีตำมรำยละเอียดท่ีระบุไวข้ำ้งล่ำงน้ี)         
 

ส่ังจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพ่ือการจองซ้ือหุ้น" 

หมายเหตุ:  การจองซ้ือหุ้นกู้และการช าระเงินโดยผู้จองซ้ือหุ้นกู้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามรายละเอยีดและเง่ือนไขตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายก าหนด และผู้จองซ้ือหุ้นกู้ตกลงและ
รับทราบว่า บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มสิีทธิปฏิเสธไม่รับการจองซ้ือหุ้นกู้หากผู้จองซ้ือหุ้นกู้กระท าการผดิเง่ือนไขดังกล่าว  
หำกขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กูด้งักล่ำวแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงใหด้  ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือหุน้กูเ้ลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
       ใหด้  ำเนินกำรน ำหุน้กูท่ี้ไดรั้บจดัสรรนั้น ฝำกไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” ผำ่นบญัชีบริษทัหลกัทรัพยห์รือ custodian ช่ือ........………...............................................................เลขท่ีสมำชิก.…………….……
ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือเขำ้บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยช่ื์อ..…………...……………………………..……………เลขท่ี....................……………………………………….… ซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูก่บับริษทันั้น หรือ 
        ใหอ้อกใบหุน้กูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรไวใ้นช่ือของขำ้พเจำ้ และจดัส่งใหข้ำ้พเจำ้ทำงไปรษณียล์งทะเบียน โดยขำ้พเจำ้ยนิดีท่ีจะมอบหมำยใหผู้อ้อกหุน้กูด้  ำเนินกำรใดๆ เพื่อท ำใหก้ำรจดัท ำใบหุน้กูแ้ละกำรส่งมอบใบหุน้กูม้ำใหข้ำ้พเจำ้ภำยใน 15 วนัท ำ
กำรนบัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหุน้กู ้ 

ขำ้พเจำ้ตกลงใหจ่้ำยดอกเบ้ีย และ/หรือ เงินตน้แก่ขำ้พเจำ้ โดยโอนเงินเขำ้บญัชีของขำ้พเจำ้ท่ีเปิดไวท่ี้ ธนำคำร........................................... สำขำ...............................................บญัชีออมทรัพย/์กระแสรำยวนั เลขท่ี..........................................
(โปรดแนบภำพถ่ำยหนำ้สมุดบญัชีเงินฝำกหรือ bank statement ทั้งน้ี ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือผูจ้องซ้ือตำมท่ีระบุในใบจองซ้ือ)  

     ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ (โปรดกำกบำทในช่องท่ีเลือก)                    ไม่ประสงคจ์ะรับหนงัสือช้ีชวนเน่ืองจำกไดรั้บสรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำร (factsheet) แลว้                   ไดรั้บหนงัสือช้ีชวนเป็นรูปเล่ม 
  ขำ้พเจำ้ตกลงและยนิยอมใหส้ถำบนักำรเงิน (รวมถึงบริษทัหลกัทรัพย ์และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีขำ้พเจำ้มีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบุตวัตนของขำ้พเจำ้ ใหแ้ก่ผูจ้ดักำร
กำรจดัจ  ำหน่ำย เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขำ้พเจำ้เขำ้ใจถึงลกัษณะควำมเส่ียงของกำรลงทุนในหุน้กู ้และรับทรำบควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน และไดใ้ชว้ิจำรณญำณอยำ่งรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเส่ียงในกำรเขำ้ลงทุน โดยไดท้ ำกำรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในควำมเส่ียงของกำร
ลงทุนในหุน้กูด้งักล่ำวเป็นอยำ่งดี ขำ้พเจำ้ไดต้ดัสินใจในกำรลงทุนในหุน้กูด้ว้ยตนเอง โดยไม่มีผูใ้ดหรือเจำ้หนำ้ท่ีใด ช้ีชวน หรือชกัจูงเพื่อใหล้งทุนในหุน้กูด้งักล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆจำกกำรตดัสินใจลงทุนในหุ้นกู ้บริษทัหรือผูจ้ดักำรกำรจดั
จ  ำหน่ำย หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บใบจองซ้ือหุน้กูไ้ม่ตอ้งรับผดิชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ขอรับรองและตกลงว่ำจะซ้ือหุน้กูต้ำมจ ำนวนท่ีจองซ้ือ หรือตำมจ ำนวนท่ีบริษทัหรือผูจ้ดักำรกำรจดัจ  ำหน่ำย จดัสรรให้ และในกรณีท่ีบริษทัหรือ
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ  ำหน่ำยปฏิเสธกำรจองซ้ือไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ขำ้พเจำ้ยนิยอมรับคืนเงินค่ำจองซ้ือ โดยไม่มีดอกเบ้ียและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ (ยกเวน้ดอกเบ้ียตำมขอ้ 3.11 ในส่วนท่ี 2 ของหนงัสือช้ีชวน (แลว้แต่กรณี)) และจะไม่เปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกกำรจองซ้ือหุน้กู ้(ยกเวน้ กรณีท่ีระบุในขอ้ 3.9 (ข)ในส่วนท่ี 2 ของหนงัสือช้ีชวน) ทั้งน้ี หำกขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กู ้ขำ้พเจำ้ยินยอมผูกพนัตนเองตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้และขอ้ก  ำหนดเพ่ิมเติม 
ส ำหรับหุน้กูข้องบริษทั เพำเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) ภำยใตโ้ครงกำรตรำสำรหน้ี (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2561 วงเงินหุน้กูท้ั้งส้ินไม่เกิน 1,500,000,000 บำท และ/หรือ ขอ้ก  ำหนดสิทธิซ่ึงอำจจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป
ในภำยหนำ้ และขอ้ควำมใดๆ ในหนงัสือช้ีชวนเพ่ือกำรเสนอขำยหุน้กูด้งักล่ำวทุกประกำร ส ำหรับผูล้งทุนรำยใหญ่ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2560 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมผูล้งทุนสถำบัน ผูล้งทุนรำย
ใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรำยใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2560 (ตำมท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนท่ี) ผูล้งทุนรำยใหญ่ หมำยถึง บุคคลธรรมดำ (รวมคู่สมรส) ท่ีมีสินทรัพยสุ์ทธิตั้งแต่ 50 ลำ้นบำทข้ึนไป ซ่ึงไม่รวมมูลค่ำอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงใช้
เป็นท่ีพกัอำศยัประจ ำของบุคคลดงักล่ำว หรือมีรำยไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลำ้นบำทข้ึนไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตั้งแต่ 10 ลำ้นบำทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝำกแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่ำวตั้งแต่ 20 
ลำ้นบำทข้ึนไปและนิติบุคคลท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินปีล่ำสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลำ้นบำทข้ึนไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำตำมงบกำรเงินปีล่ำสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 
20 ลำ้นบำทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝำกแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่ำวตั้งแต่ 40 ลำ้นบำทข้ึนไป ทั้งน้ี ไดพ้ิจำรณำตำมงบกำรเงินปีล่ำสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้)  

 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ฉบับลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิหรือใช้แทนที่) ซ่ึงสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายได้ด้วยตนเอง 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บเอกสำรต่ำงๆ  เก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสินใจลงทุนครบถว้นไดแ้ก่  Fact Sheet รวมถึงไดรั้บค ำอธิบำยเก่ียวกบัลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ควำมเส่ียง และ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนจำกผู ้
แนะน ำกำรลงทุนครบถว้นแลว้    ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นกูอ้ำจตรวจดูขอ้ก  ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้และขอ้ก  ำหนดเพ่ิมเติมไดท่ี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ส ำนักงำนใหญ่ของบริษทั 
เพำเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) และส ำนกังำนใหญ่ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ  ำหน่ำย ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว 

ลงช่ือ …………….........................………………...………….ผูจ้องซ้ือหุน้กู ้
                                                                                                                                                                                                                            (..........................................................................................) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ  ำหน่ำยไดรั้บกำรจองซ้ือจำกลูกคำ้ ช่ือ (นำย/นำง/น.ส.) ..................................................................................จ  ำนวน……………....….…… หน่วย เป็นจ ำนวนเงิน……….......................................บำท ไว ้

             กำรหกัเงินฝำกหลกัประกนั  หรือ           ATS ในบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือ เลขท่ีบญัชี........................................................................... 
        เงินโอน/ Bill Payment / Baht net  ผำ่นธนำคำร....................................................................................................  สำขำ ........... ... .......................................................  

          เช็ค                แคชเชียร์เช็ค               ดร๊ำฟท ์             เลขท่ีเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ำฟท.์...............................….......…....……ลงวนัท่ี ………….......……….ธนำคำร ……….………………......................สำขำ.....................................…… 

     ผูแ้นะน ำกำรลงทุน………………………………………………………...       เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บ ………………………………………………….. 

ระดับความเส่ียงของหุ้นกู้                                
ผลการประเมินความเส่ียงของผู้ลงทุน...................................................................... 

 เลขท่ีใบจอง รหสัพนกังำน 

ค าเตือน   1.      การลงทุนในหุ้นกู้มีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้นกู้ ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ควรจะได้อ่านหนังสือช้ีชวนหรือสรุปข้อมูลส าคญัของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบด้วย 
   2.      การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน าที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับ

จากผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายสามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณทีี่ผู้ลงทุนยงัไม่มีประวติัการท าและไม่ยนิยอมท า Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความ

เส่ียงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นกู้นี้และไม่ลงนาม ยอมรับความเส่ียงของหุ้นกู้  
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ 


