
ร่างหนังสือชีช้วน 

ส าหรบักรณีของ Suitability Test และการรบัทราบความเสี่ยงของหุน้กูท่ี้มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงท่ีผูจ้องซือ้รบัได ้ขา้พเจา้ไดร้บัการรอ้งขอจากผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้
ใหท้ า Suitability Test และขา้พเจา้ไดผ้่านการท า Suitability Test แลว้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าระดบัความเสี่ยงของหุน้กูท่ี้ขา้พเจา้จองซือ้อยู่นีอ้ยู่ท่ีระดบั 5 เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีท่ีหุน้กูท่ี้ขา้พเจา้ 
ท าการจองซือ้นีม้ีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงท่ีขา้พเจา้รบัไดต้าม Suitability Test ซึ่งขา้พเจา้ไดเ้คยใหไ้วล้่าสดุและผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูไ้ดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบแลว้   
ขา้พเจา้ยงัคงประสงคจ์ะลงทนุในหุน้กูนี้ต้่อไป และไดล้งลายมือชื่อเพื่อยืนยนัในฐานะผูจ้องซือ้ดา้นล่างว่า ขา้พเจา้รบัทราบว่าความเสี่ยงของหุน้กูท่ี้จองซือ้นีอ้าจสงูกว่าระดบัความเสี่ยงท่ีขา้พ 
เจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทนุในหุน้กูนี้ต้่อไปในอนาคต ขา้พเจา้ตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้  
และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูไ้ม่มีหนา้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  
                                     ลงชื่อ……………………………………………………………………… ผูจ้องซือ้ 

                            (…………………………………………………………………………) 
ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ / ผูม้ีอ  านาจลงนามแทน ของ………………………………………………………………………  (กรณีท่ีจองซือ้ในนามของนิติบุคคล) 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูส้ามารถปฏิเสธการจองซือ้ในกรณีท่ีผูล้งทนุยงัไม่มีประวตัิการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผูล้งทนุรบัความเสี่ยงตาม Suitability Test ไดต้  ่ากว่าหุน้กูนี้แ้ละไม่ลงนาม ยอมรบัความเสี่ยงของหุน้กู้ 
 
 
 
 

                                   (…………………………………………………..……………..……………...) 
ในฐานะผูแ้ทนโดยชอบธรรม / ผูร้บัมอบอ านาจ / ผูม้ีอ านาจลงนามแทน ของ……………………………………………..…………….………  (กรณทีี่จองซือ้ในนามของผูท้ี่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ / นิติบุคคล) 

 

 
 

ใบจองซือ้หุน้กู ้ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
“หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีซ ีเพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”  

เสนอขายผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ ตามท่ีระบุในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนงัสือชีช้วน 
มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยจองซือ้ขั้นต ่า 100 หน่วย หรอื 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรอื 100,000 บาท 

                               วนัท่ีจองซือ้  27 กนัยายน 2564   28 กนัยายน 2564   29 กนัยายน 2564  วนัออกหุน้กู ้30 กนัยายน 2564 
ผู้จองซือ้หุ้นกู้โปรดกรอกข้อความในช่องน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (เพื่อการจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน) 

ผูจ้องซือ้ ชื่อ-สกุล   นาย   นาง   นางสาว   นิติบุคคล   อื่นๆ ....................................................................................................................... ..................................................................................................................... 
ประเภทผูจ้องซือ้หุน้กู ้   บุคคลธรรมดาในประเทศ    บุคคลธรรมดาตา่งประเทศ/สญัชาติ .......................................................  นิติบุคคลสญัชาติไทย  นิติบุคคลต่างประเทศสญัชาติ ........................................................... 

 บตัรประจ าตวัประชาชน  ใบต่างดา้ว   หนงัสือเดินทาง    เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี  ........................................................................................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปี เกิด /วนัจดทะเบียนนิติบุคคล ......................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ........................................................................................................ ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไม่หกัภาษี   หกัภาษี  
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้เลขท่ี .......................หมู่ท่ี  .......................... ตรอก/ซอย ...............................................ถนน ...............................................  แขวง/ต าบล ............................................  เขต/อ าเภอ .............................................
จงัหวดั .......................................................รหสัไปรษณีย ์ .......................... โทรศพัท ์...................................................โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อีเมล .............................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบุคคล  ท่ีอยู่เดียวกับท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้  ต่างจากท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้(โปรดระบุ) เลขท่ี ..............................................หมู่ท่ี  ............................... ตรอก/ซอย ............................................ 
ถนน .....................................................แขวง/ต าบล ............................................... เขต/อ าเภอ ................................................จงัหวดั ..........................................................รหสัไปรษณีย ์...................................................................  
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ ................................................................................................................................................................แหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากตา่งประเทศ  ไม่มี   มี (ระบุชื่อประเทศ) ...................................................... 
ท่านเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่  เป็น   ไม่เป็น กรณีเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง โปรดระบุต  าแหน่งทางการเมือง.......................................................................................................................................... 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใชใ้นการจองซือ้  บุคคลธรรมดา :   เงินเดือน   ธุรกิจส่วนตวั   เงินออม   รายไดจ้ากการลงทนุ   มรดก   อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................................... 
(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)        นิตบิุคคล        :   เงินจากการด าเนินธุรกิจ        อื่นๆ(ระบุ) .......................................................................................................................................................................................................                                         
มีวตัถปุระสงคจ์องซือ้ “หุน้กูข้องบริษัท ทีพีซี เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (“หุน้กู”้) โดยขอจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้กูด้งันี ้ 

จ านวนหุ้นกู้ท่ีจองซือ้ (หน่วย)  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)  รวมจ านวนเงิน (บาท) (ตัวเลข) รวมจ านวนเงิน (บาท) (ตัวอักษร) 

 1,000   
หมายเหตุ: การจองซื้อและการช าระเงินโดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ี ("หนังสือชี้ชวน") และผู้จองซื้อตกลงและรับทราบว่าบริษัท ทีพีซี เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  
(“ผู้ออกหุ้นกู้”) หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับจองซือ้หุ้นกู้หากผู้จองซือ้ด าเนินการผิดจากรายละเอียดและเง่ือนไขดังกล่าว พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ดังกล่าวโดย (ผู้จองซือ้หุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

   เงินโอน/เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ผ่านธนาคาร........................................................................................................................ สาขา .........................................................................................................................................  
   เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS) บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี....................................................ตดัเงินวนัท่ี..................................................(น าส่งเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัช าระ 1 วนัท าการ) (เฉพาะลกูคา้ท่ีมีบญัชีและไดท้ า

หนงัสือยินยอมไวก้บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูเ้ท่านัน้) 
   การตดัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้เลขท่ีบญัชี........................ตดัเงินวนัท่ี....................... (เฉพาะลกูคา้ท่ีมีบญัชีและไดท้ าหนงัสือยินยอมไวก้บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูเ้ท่านัน้) 
   เช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์ธนาคาร..................................................... สาขา .................................................... เลขท่ีเช็ค ...................................................วนัท่ี.....................................  ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค   

  (ในกรณีท่ีช าระค่าจองซือ้ดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งเป็นเช็คของธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานท่ีจองซือ้ และ/หรือ ส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยเช็คดงักล่าวตอ้ง
ลงวนัท่ีตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายชื่อบญัชีตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งล่างนี ้การช าระค่าจองซือ้หุน้กูด้ว้ยเช็คบุคคลจะสมบูรณต์่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คไดเ้ท่านัน้) 

ส าหรับการจองซือ้ผ่านบริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  สั่งจ่าย "บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้กู้”, 
ส าหรับการจองซือ้ผ่านบริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ากัด  สั่งจ่าย "บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ากดั เพื่อการจองซือ้หุน้”, 
ส าหรับการจองซือ้ผ่านบริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  สั่งจ่าย "บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรพัย”์, 
ส าหรับการจองซือ้ผ่านบริษัทหลักทรัพย ์เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน)  สั่งจ่าย "บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้ตราสารหนี”้, 
ส าหรับการจองซือ้ผ่านบริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด  สั่งจ่าย "บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั เพื่อจองซือ้หลกัทรพัย”์, 
ส าหรับการจองซือ้ผ่านบริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  สั่งจ่าย "บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรพัย”์ 

 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ขา้พเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผู้จองซือ้หุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 ใหด้  าเนินการน าหุน้กูท่ี้ไดร้บัจดัสรรนัน้ ฝากไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผ่านบญัชี (ชื่อบริษัทหลกัทรพัย ์/ Custodian) ……….………………….......…………………………………………….. 
 เลขท่ีสมาชิก                       ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ เลขท่ีบญัชี   ......................................................................................................  ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้   
 (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้กูใ้นชื่อของผูจ้องซือ้แทน) ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้  หรือ 
  ใหอ้อกใบหุน้กูท่ี้ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัส่งใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ขา้งตน้  โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายใหผู้อ้อกหุน้กู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กู ้ด  าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้กู้
และการส่งมอบใบหุน้กูม้าใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 
ในการจองซือ้หุน้กูค้รัง้นี ้ขา้พเจา้     ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วนเน่ืองจากไดร้บัสรุปขอ้มลูส าคญัของตราสาร (fact sheet) แลว้     ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่ม หรือรูปแบบอื่นตามท่ีก าหนด (ถา้มี)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ และ/หรือ ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นให้แก่ข้าพเจ้าโดยวิธีการดังต่อไปน้ี (ผู้จองซือ้หุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

 ออกเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายชื่อผูจ้องซือ้ตามท่ีระบุในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ในใบจองซือ้ หรือ 
   โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร……………………………………………………… สาขา  ……………………………………………  (บญัชีออมทรพัย ์/ บญัชีกระแสรายวนั) เลขท่ี ……………………………………………………..........  
ทัง้นี ้ชื่อบญัชีจะตอ้งเป็นชื่อผูจ้องซือ้ตามท่ีระบุในใบจองซือ้ และไดแ้นบภาพถ่ายหนา้สมดุบญัชีเงินฝาก หรือ Bank Statement  มาพรอ้มใบจองซือ้นีแ้ลว้ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

         ขา้พเจา้ขอใหค้วามยินยอมแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดเ้สนอแต่งตัง้ 
          ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรพัย ์และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ท่ีขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของขา้พเจา้ ใหแ้ก่ผูจ้ัดการการจดั
จ าหน่ายหุน้กู ้ทัง้นี ้เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
          ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเสี่ยงของการลงทนุในหุน้กู ้และรบัทราบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และไดใ้ชว้ิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเขา้ลงทุน โดยไดท้ าการศึกษาและท าความเขา้ใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น
กูด้งักล่าวเป็นอย่างดี ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนในหุน้กูด้ว้ยตนเอง โดยไม่มีผูใ้ดหรือเจา้หนา้ท่ีใดชีช้วน หรือชกัจูง เพื่อใหล้งทุนในหุน้กูด้ังกล่าว หากเกิดความเสียหายใดๆจากการตัดสินใจลงทุนในหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กู้หรือผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
หรือเจา้หนา้ท่ีผูร้บัใบจองซือ้หุน้กู้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้กู้ตามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือตามจ านวนท่ีผูอ้อกหุน้กู้หรือผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู้จัดสรรให ้และในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กู้หรือ
ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุน้กู้ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขา้พเจา้ยินยอมรบัคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ยกเวน้ดอกเบีย้ตามขอ้ 3.10 และ ขอ้ 3.11 ในส่วนท่ี 4 ของหนงัสือชีช้วน (แลว้แต่กรณี)) และจะไม่
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้หุน้กู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (เวน้แต่กรณีท่ีระบุในขอ้ 3.9 ในส่วนท่ี 4 ของหนงัสือชีช้วน) ทัง้นี ้ขา้พเจา้รบัทราบว่าผูอ้อกหุน้กู้ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กู้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 17/2561 เร่ืองการขออนุญาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนท่ี) โดยไดก้ าหนดประเภทของผูล้งทุนสถาบันและ/
หรือผูล้งทนุรายใหญ่ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท่ี์ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือใชแ้ทนท่ี รวมทัง้ท่ีอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนท่ี) (“กจ. 4/2560”) ดงันัน้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าผูอ้อกหุน้กู้หรือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูม้ีสิทธิปฏิเสธการจองซือ้หุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูแ้ละ/หรือนายทะเบียนหุน้กูม้ีสิทธิปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนการ
โอนหุน้กูไ้ม่ว่าทอดใดๆใหแ้ก่บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก ทัง้นี้ หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กู ้ขา้พเจา้ยินยอมผกูพนัตนเองตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้และผู้
ถือหุน้กูส้  าหรบั “หุน้กูข้องบริษัท ทีพีซี เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” รวมถึง ขอ้ก าหนดสิทธิซึ่งอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ และขอ้ความใดๆ ในหนงัสือชีช้วนทกุประการ 
          ส  าหรบัผูล้งทนุรายใหญ่ (ตาม กจ. 4/2560) ผูล้งทนุรายใหญ่ หมายถึง (1) บุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) ท่ีมีสินทรพัยส์ทุธิตัง้แต่ 50 ลา้นบาทขึน้ไป ซึ่งไม่รวมมลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบุคคลดงักล่าว หรือมีรายไดต้่อปีตัง้แต่ 4 
ลา้นบาทขึน้ไป หรือมีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่าวตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป หรือ (2) นิติบุคคลท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสดุ
ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทขึน้ไป หรือมีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่าวตัง้แต่ 40 ลา้นบาทขึน้ไป  ทัง้นี ้ใหพ้ิจารณาตาม
งบการเงินปีล่าสดุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูล้งทุนสถาบัน หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศ ท่ี กจ. 4/2560 ซึ่งสามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มลูท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กู้ท่ีจะเสนอขายไดด้ว้ยตนเอง  ซึ่งขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจ
เก่ียวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งกับหุน้กู้ดังกล่าวเป็นอย่างดี และในกรณีท่ีเป็นตราสารหนีท่ี้ไม่มีการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี ้unrated) / ตราสารหนีท่ี้มีการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้ 
(ตราสารหนี ้non-investment grade) ขา้พเจา้เขา้ใจเป็นอย่างดีแลว้ดว้ยว่า “ตราสารหนี ้unrated  / ตราสารหนี ้non-investment grade อาจมีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่องสงูกว่าตราสารหนีท้ั่วไป จึงเหมาะกบัผูล้งทนุท่ีมีความรูแ้ละสามารถรบัความ
เสี่ยงในระดบัสงูได”้  และตกลงยินยอมท่ีจะผกูพันตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือชีช้วนทุกประการ          

ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารต่าง ๆ  เก่ียวกับการเสนอขายหุน้กู้ดังกล่าวเพื่อใชป้ระกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนไดแ้ก่ สรุปขอ้มูลส าคัญของตราสาร (Fact Sheet) รวมถึงเอกสารอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น Recap Note (ถ้ามี) และ/หรือ รายงานอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating Report) (ถ้ามี) รวมถึงไดร้บัค าอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ความเสี่ยง และ ผลตอบแทนจากการลงทุนจากผูแ้นะน าการลงทุนครบถ้วนแลว้ ทั้งนี้ ผูจ้องซือ้หุน้กู้อาจตรวจดขูอ้ก าหนดสิทธิไดท่ี้ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้และนายทะเบียนหุน้กู ้ในวนัและเวลาท าการของสถานท่ีดงักล่าว           

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

ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ / ผูม้ีอ  านาจลงนามแทน ของ…………………………………………………..…………….………  (กรณีท่ีจองซือ้ในนามของนิติบคุคล) 
ค ำเตือน: 1.กำรลงทุนในหุ้นกู้เป็นกำรลงทุนท่ีมีควำมเสี่ยง และก่อนกำรตดัสินใจจองซือ้หุ้นกู้ ผู้สนใจจองซือ้หุ้นกู้ควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นกู้  

และควรจะได้อ่ำนหนังสือชีช้วนหรือสรุปข้อมลูส ำคัญของตรำสำร (factsheet) อย่ำงรอบคอบแล้ว 
               2.กำรให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตำมท่ีผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ร้องขอ ย่อมมีผลต่อกำรให้บริกำรหรือกำรให้ค ำแนะน ำท่ีลูกค้ำแต่ละรำยจะได้รับจำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ 

                      
         

                                   
      

 
                       

 
 
 
 

อายุหุ้นกู้ 2 ปี 9 เดอืน 
ระดับความเสีย่งของหุ้นกู้   5 
ผลการประเมินความเสีย่งของผู้ลงทุน ...... 
Plain Product  

   ใบจองเลขท่ี 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้  
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ไดร้บัการจองซือ้หุน้กู ้จ  านวนรวม .................................... หน่วย เป็นจ านวนเงินรวม.................................บาท ไวจ้ากท่านแลว้  โดยไดร้บั   เงินโอนผ่านบาทเน็ต    เงินโอนผ่านธนาคาร....................................   ATS  
 การตดัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ีบญัชี...................................  เช็คบุคคล   แคชเชียรเ์ช็ค   ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค/ดร๊าฟท.์..........................ธนาคาร..............................สาขา........................วนัท่ี....................... 
                                     

ลงนาม............................................................................ (ตวับรรจง) เลขท่ีผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ เลขที........................................ 

ความเส่ียงหุน้กู ้5 
ผลการประเมินความเส่ียงผูล้งทุน………. 
ลงนามเฉพาะผลประเมินความเส่ียงของผู้ลงทุน  
น้อยกว่า 5 

 

 

 


