รหัสพนักงำน

เลขที่ใบจอง

ระดับความเสี่ ยงของหุ้นกู้
ผลการประเมินความเสี่ ยงของผู้ลงทุน......................................................................
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ใบจองซื้อหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผ้แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 270 วันโดยเสนอขายให้ แก่ผ้ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
“หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ ถอนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562”
ภำยใต้โครงกำรตรำสำรหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2561 ของบริ ษทั เพำเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รำคำขำยหน่วยละ 1,000 บำท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บำท ทวีคูณของ 100,000 บำท
วันที่จองซื้อ................พฤศจิกำยน 2561
ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกรอกข้ อความในช่ องนีใ้ ห้ ครบถ้ วนชัดเจนตัวบรรจง (เพื่อการจัดส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)
ชื่อ (นำย/นำง/น.ส./นิติบุคคล/อื่นๆ (ระบุ)) ..........................................................................................บริ หำรโดย...................................................................... ผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง ตนเอง
บุคคลอื่น (โปรดระบุ ...........................................)
เพศ
ชำย
หญิง
ที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ เลขที่.…..….............………… ตรอก/ซอย......................….…..…...……………ถนน.............................................................................แขวง/ตำบล…………................................................
อำเภอ/เขต.……...................................…….…จังหวัด………...........................…………..รหัสไปรษณี ย.์ ..............................ประเทศ................................................โทรศัพท์มือถือ……......................................E-Mail.........……......................................
ประเภทผูจ้ องซื้อหุน้ กู้
บุคคลธรรมดำในประเทศ
บุคคลธรรมดำต่ำงประเทศ/สัญชำติ............................................................
นิติบุคคลสัญชำติไทย
นิติบุคคลต่ำงประเทศ/สัญชำติ..............................................................
เลขที่บตั รประชำชน/เลขทะเบียนบริ ษทั /Passport No. ……..………….........................................…… วันจดทะเบียนนิติบุคคล/วันเดือนปี เกิด/พ.ศ. ………............................................……........อำชีพ.................................………………....……..……
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี………………………………......………..........……… ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
หักภำษี ………………..%
ไม่หกั ภำษี สถำนภำพทำงกำรเมือง ไม่มี
มี (โปรดระบุ.............................................................)
ข้ าพเจ้าขอจองซื้อ “หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ ถอนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562” โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำร  ลงทุน  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………….
จานวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่ วย)
จานวนเงิน (บาท)
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวอักษร
ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมจองซื้อหุน้ กูด้ งั กล่ำว พร้อมกันนี้ขำ้ พเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองซื้อหุน้ กูด้ งั กล่ำวโดย (โปรดกำกบำทในช่องที่เลือกเพียงหนึ่งช่อง)
กำรหักเงินฝำกหลักประกัน หรื อ
ATS ในบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้อ เลขที่บญั ชี........................................................................... (เฉพำะลูกค้ำที่ได้ทำหนังสือยินยอมไว้กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยเท่ำนั้น)
เงินโอน / Bill Payment / Baht net ผ่ำนธนำคำร................................................................................... สำขำ .....................................................................................
เช็ค
แคชเชียร์เช็ค
ดร๊ ำฟท์
เลขที่เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ ำฟท์ ..............................................ลงวันที่ …………...................….ธนำคำร...........................….……………สำขำ………........................................... (ในกรณี ที่ชำระค่ำจองซื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ จะต้องเป็ น
เช็คของธนำคำรพำณิ ชย์ที่สำมำรถเรี ยกเก็บได้จำกสำนักหักบัญชีเดียวกันของสถำนที่จองซื้อเท่ำนั้น และให้ลงวันที่อย่ำงช้ำไม่เกินวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 โดยขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยชื่อบัญชีตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ขำ้ งล่ำงนี้)

สั่ งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น"
หมายเหตุ: การจองซื้อหุ้นกู้และการชาระเงินโดยผู้จองซื้อหุ้นกู้ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรื อตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ผ้จู ดั การการจัดจาหน่ ายกาหนด และผู้จองซื้อหุ้นกู้ตกลงและ
รับทราบว่า บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหุ้นกู้หากผู้จองซื้อหุ้นกู้กระทาการผิดเงื่อนไขดังกล่าว
หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุน้ กูด้ งั กล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซื้อหุน้ กูเ้ ลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
ให้ดำเนิ นกำรนำหุน้ กูท้ ี่ได้รับจัดสรรนั้น ฝำกไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผ่ำนบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อ custodian ชื่อ........………...............................................................เลขที่สมำชิก.…………….……
ตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ำบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ชื่อ..…………...……………………………..……………เลขที่....................……………………………………….… ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น หรื อ
ให้ออกใบหุน้ กูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจัดส่งให้ขำ้ พเจ้ำทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้ำพเจ้ำยินดีที่จะมอบหมำยให้ผอู ้ อกหุน้ กูด้ ำเนินกำรใดๆ เพื่อทำให้กำรจัดทำใบหุน้ กูแ้ ละกำรส่งมอบใบหุน้ กูม้ ำให้ขำ้ พเจ้ำภำยใน 15 วันทำ
กำรนับจำกวันปิ ดกำรเสนอขำยหุน้ กู้
ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบี้ย และ/หรื อ เงินต้นแก่ขำ้ พเจ้ำ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำที่เปิ ดไว้ที่ ธนำคำร........................................... สำขำ...............................................บัญชีออมทรัพย์/กระแสรำยวัน เลขที่..........................................
(โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกหรื อ bank statement ทั้งนี้ ชื่อบัญชีจะต้องเป็ นชื่อผูจ้ องซื้อตำมที่ระบุในใบจองซื้อ)
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ (โปรดกำกบำทในช่องที่เลือก)
ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวนเนื่องจำกได้รับสรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet) แล้ว
ได้รับหนังสือชี้ชวนเป็ นรู ปเล่ม
ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้สถำบันกำรเงิน (รวมถึงบริ ษทั หลักทรัพย์ และ/หรื อ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขำ้ พเจ้ำมีกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงตน และ/หรื อ กำรระบุตวั ตนของข้ำพเจ้ำ ให้แก่ผจู ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำย เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงลักษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหุน้ กู้ และรับทรำบควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และได้ใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ำลงทุน โดยได้ทำกำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจในควำมเสี่ ยงของกำร
ลงทุนในหุน้ กูด้ งั กล่ำวเป็ นอย่ำงดี ข้ำพเจ้ำได้ตดั สินใจในกำรลงทุนในหุน้ กูด้ ว้ ยตนเอง โดยไม่มีผใู ้ ดหรื อเจ้ำหน้ำที่ใด ชี้ชวน หรื อชักจูงเพื่อให้ลงทุนในหุน้ กูด้ งั กล่ำว หำกเกิดควำมเสี ยหำยใดๆจำกกำรตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้นกู้ บริ ษทั หรื อผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำย หรื อเจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับใบจองซื้อหุน้ กูไ้ ม่ตอ้ งรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซื้อหุน้ กูต้ ำมจำนวนที่จองซื้อ หรื อตำมจำนวนที่บริ ษทั หรื อผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย จัดสรรให้ และในกรณี ที่บริ ษทั หรื อ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยปฏิเสธกำรจองซื้อไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่วน ข้ำพเจ้ำยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ (ยกเว้นดอกเบี้ยตำมข้อ 3.11 ในส่วนที่ 2 ของหนังสือชี้ชวน (แล้วแต่กรณี )) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรื อ
ยกเลิกกำรจองซื้อหุน้ กู้ (ยกเว้น กรณี ที่ระบุในข้อ 3.9 (ข)ในส่วนที่ 2 ของหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุน้ กู้ ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันตนเองตำมข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้และข้อกำหนดเพิ่มเติม
สำหรับหุน้ กูข้ องบริ ษทั เพำเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ภำยใต้โครงกำรตรำสำรหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2561 วงเงินหุน้ กูท้ ้งั สิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บำท และ/หรื อ ข้อกำหนดสิทธิซ่ึงอำจจะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
ในภำยหน้ำ และข้อควำมใดๆ ในหนังสือชี้ชวนเพื่อกำรเสนอขำยหุน้ กูด้ งั กล่ำวทุกประกำร สำหรับผูล้ งทุนรำยใหญ่ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิยำมผูล้ งทุนสถำบั น ผูล้ งทุนรำย
ใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรำยใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรื อใช้แทนที่) ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หมำยถึง บุคคลธรรมดำ (รวมคู่สมรส) ที่มีสินทรัพย์สุทธิต้งั แต่ 50 ล้ำนบำทขึ้นไป ซึ่งไม่รวมมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่งใช้
เป็ นที่พกั อำศัยประจำของบุคคลดังกล่ำว หรื อมีรำยได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้ำนบำทขึ้นไป หรื อมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป หรื อในกรณี ที่นบั รวมเงินฝำกแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำวตั้งแต่ 20
ล้ำนบำทขึ้นไปและนิติบุคคลที่มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตำมงบกำรเงินปี ล่ำสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้ำนบำทขึ้นไป หรื อมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมงบกำรเงินปี ล่ำสุ ดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่
20 ล้ำนบำทขึ้นไป หรื อในกรณี ที่นบั รวมเงินฝำกแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำวตั้งแต่ 40 ล้ำนบำทขึ้นไป ทั้งนี้ ได้พิจำรณำตำมงบกำรเงินปี ล่ำสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว)
ข้ าพเจ้าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้าเป็ นผู้ลงทุนสถาบัน หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ และผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมหรื อใช้ แทนที่) ซึ่งสามารถเข้ าถึงและตรวจสอบข้ อมูลที่จาเป็ นต่ อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายได้ ด้วยตนเอง
ข้ำพเจ้ำได้รับเอกสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุนครบถ้วนได้แก่ Fact Sheet รวมถึงได้รับคำอธิบำยเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ควำมเสี่ ยง และ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนจำกผู ้
แนะนำกำรลงทุนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผูจ้ องซื้อหุ ้นกูอ้ ำจตรวจดูขอ้ กำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้และข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั
เพำเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และสำนักงำนใหญ่ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
ลงชื่อ …………….........................………………...………….ผูจ้ องซื้อหุน้ กู้
คาเตือน 1. การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ ยง และก่ อนตัดสิ นใจจองซื้ อหุ้นกู้ ผู้จองซื้ อหุ้นกู้ควรจะได้ อ่านหนังสื อชี้ชวนหรื อสรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบด้ วย
(..........................................................................................)
2. การให้ ข้อมูลที่เป็ นจริง ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นปัจจุบันตามที่ผ้ จัดการการจัดจาหน่ าย ร้ องขอ ย่อมมีผลต่ อการให้ บริการหรื อการให้ คาแนะนาที่ลกค้าแต่ ละรายจะได้ รับ
ู

ู

จากผู้จัดการการจัดจาหน่ าย

สำหรับกรณี ของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสี่ยงของหุน้ กูท้ ี่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ผจู ้ องซื้อรับได้ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรร้องขอจำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยให้ทำ Suitability Test และข้ำพเจ้ำได้ผ่ำนกำรทำ Suitability
Test แล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำระดับควำมเสี่ยงของหุน้ กูท้ ี่ขำ้ พเจ้ำจองซื้ออยูน่ ้ ีอยูท่ ี่ระดับ 4 ในกรณี ที่หุน้ กูท้ ี่ขำ้ พเจ้ำทำกำรจองซื้อนี้ มีระดับควำมเสี่ ยงสู งกว่ำระดับควำมเสี่ ยงที่ขำ้ พเจ้ำรับได้ตำม Suitability Test ซึ่งผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยได้แจ้งให้
ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ข้ำพเจ้ำยังประสงค์จะลงทุนในหุ ้นกูน้ ้ ี และได้ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยันในฐำนะผูจ้ องซื้อด้ำนล่ำงว่ำ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำควำมเสี่ ยงของหุ ้นกูท้ ี่จองซื้อนี้ สูงกว่ำระดับควำมเสี่ ยงที่ขำ้ พเจ้ำยอมรับได้ตำมผลประเมิน
Suitability Test ดังนั้นหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ จำกกำรลงทุนในหุน้ กูน้ ้ ีต่อไปในอนำคต ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยไม่มีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายสามารถปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผ้ ลู งทุนยังไม่ มีประวัติการทาและไม่ ยนิ ยอมทา Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความ ลงชื่อ…………………………………………………………………..….… ผูจ้ องซื้อหุน้ กู้
เสี่ยงตาม Suitability Test ได้ ต่ากว่าหุ้นกู้นี้และไม่ ลงนาม ยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้
(………………………………………………………………………...)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยได้รับกำรจองซื้อจำกลูกค้ำ ชื่อ (นำย/นำง/น.ส.) ..................................................................................จำนวน……………....….…… หน่วย เป็ นจำนวนเงิน……….......................................บำท ไว้
กำรหักเงินฝำกหลักประกัน หรื อ

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

ATS ในบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้อ เลขที่บญั ชี...........................................................................

เงินโอน/ Bill Payment / Baht net ผ่ำนธนำคำร.................................................................................................... สำขำ ........... ... .......................................................
เช็ค

แคชเชียร์เช็ค

ดร๊ ำฟท์

เลขที่เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ ำฟท์................................….......…....……ลงวันที่ ………….......……….ธนำคำร ……….………………......................สำขำ.....................................……

ผูแ้ นะนำกำรลงทุน………………………………………………………...

เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับ …………………………………………………..

