
  

ใบจองซือ้เลขที่............................…....................................…………… 
 

 

ใบจองซือ้หุ้นกู้  ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   
“หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2564 (ชุดที่ 1) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ ลงทนุรายใหญ่  
มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) วนัท่ีจองซือ้   .......................…....................................……………      

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นกู้  โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า ช่ือ (นาย/นาง/น.ส./นิติบคุคล/อื่น ๆ (ระบ)ุ) …………………………………………………………บริหารโดย…………………………………………..ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง   ตนเอง  บคุคลอื่น (โปรดระบ…ุ...……....................……………) 
เพศ  ชาย  หญิง          ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ เลขท่ี………………………….ตรอก/ซอย…………………..……………….ถนน………………….………………………………แขวง/ต าบล…………………..………………………..………………… 
อ าเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………………..รหสัไปรษณีย์…………………..ประเทศ……………………………โทรศพัท์/มือถือ…………………………………..E-Mail………………………………………..………………… 
ประเภทผู้จองซือ้  บคุคลธรรมดาในประเทศ  บคุคลธรรมดาต่างประเทศ/สญัชาติ…………………………………..   นิติบคุคลสญัชาติไทย   นิติบคุคลต่างประเทศ/สญัชาติ………………………………………………………..………….……… 
เลขท่ีบตัรประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท/Passport No. …………………………………….วนัท่ีจดทะเบียนนิติบคุคล/วนัเดือนปีเกิด/พ.ศ……………………………………….อาชีพ……………………………………………………………….……… 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี………………………………………        ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  หกัภาษี……………………%   ไม่หกัภาษี        สถานภาพทางการเมือง   ไม่มี  มี (โปรดระบ)ุ………………………………………………………….……… 
แหล่งท่ีมาของรายได้จากต่างประเทศ       ไม่มี        มี (ระบุช่ือประเทศ) .................................................................................................................................................................................................................................................................... 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซือ้  บคุคลธรรมดา :    เงินเดือน   ธรุกิจส่วนตวั   เงินออม    รายได้จากการลงทนุ   มรดก  อื่นๆ (ระบ)ุ ...................................................................................................................................................... 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)          นิติบคุคล      :    เงินจากการด าเนินธรุกิจ       อื่นๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................................................................................................................................. 
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ  ลงทนุ  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………………….…………………….…………… 
ข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์ในการท าธรุกรรม เพ่ือขอจองซือ้และขอให้จดัสรร “หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5/2564 (ชดุท่ี 1) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (“หุ้นกู้ชดุท่ี 1”) ดงันี ้

จ านวนหุ้นกู้ที่จองซือ้ (หน่วย) จ านวนเงนิ (บาท) 

ตัวเลข ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักษร 
    
หมายเหต:ุ การจองซือ้หุ้นกู้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นี ้("หนงัสือชีช้วน") และผู้จองซือ้หุ้นกู้ตกลงและรับทราบว่า บริษัท ทรีนีตี ้วฒันาจ ากดั (มหาชน)  ("ผู้ออกหุ้น
กู้ ") หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้หุ้นกู้หากผู้จองซือ้หุ้นกู้กระท าการผิดจากรายละเอียดและเง่ือนไขดงักล่าว พร้อมกนันีข้้าพเจ้าขอส่งเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ดงักล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 
 เงินโอน / Bill Payment                          Bahtnet ผ่านธนาคาร...................................................................... สาขา........................................................................ 
 การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS) (เฉพาะลกูค้าท่ีมีบญัชีกบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ เท่านัน้)       
 การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้า    เลขท่ี...............................................ประเภทบญัชี............................................. (เฉพาะลกูค้าท่ีมีบญัชีกบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ เท่านัน้)     
 เช็ค     แค็ชเชียร์เช็ค    ดร๊าฟท์   เลขท่ีเช็ค …………………………...…….............วันท่ี ……………………………………….ธนาคาร ……….…………………………............……......สาขา ………………………………………………… 

(กรณีเป็นเช็ค แค็ชเชียร์เช็ค และ ดร๊าฟท์ ให้ลงวนัท่ีอย่างช้าไม่เกินวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถดัไปเท่านัน้)   

ส าหรับผู้ลงทนุ “หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“TNITY218A”)” 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะลงทนุใน ”หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5/2564 (ชดุท่ี 1) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (“หุ้นกู้ชดุท่ี 1”)” (TNITY228A) ตามจ านวนท่ีได้ระบไุว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้าประสงค์จะรับเฉพาะดอกเบีย้ท่ีได้

จากการลงทนุในหุ้นกู้  TNITY218A ของข้าพเจ้า โดยส่วนของเงินต้นนัน้ข้าพเจ้าประสงค์จะน ามาลงทุนใน ”หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5/2564 (ชดุท่ี 1) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (“หุ้นกู้ชดุท่ี 1”)” (TNITY228A) ต่อไป 
ทัง้นี ้หากจ านวนเงินท่ีประสงค์ลงทนุไม่เท่ากบัมลูค่าหุ้นกู้  TNITY218A  ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ ข้าพเจ้าประสงค์จะรับเงินส่วนต่างคืนหรือช าระค่าจองซือ้เพ่ิม แล้วแต่กรณี 

การรับหลักทรัพย์และการรับดอกเบีย้และ/หรือเงนิต้น 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการออกใบหุ้นกู้ ท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้ ”) และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือให้มีการจดัท าใบหุ้นกู้และส่งมอบใบหุ้นกู้มาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยจดัส่งให้ข้าพเจ้า ดงันี ้
 จดัส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้น หรือ    จดัส่งไปยงับริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั (เฉพาะลกูค้าท่ีมีบญัชีกบับริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั เท่านัน้) หรือ  
 จดัส่งไปยงัผู้รับฝากทรัพย์สิน ช่ือ…………………………………………………………….……เลขท่ีสมาชิก……………….……..… 
โดยหากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นกู้  เม่ือครบก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ และ/หรือครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นแก่ข้าพเจ้า โดย (ผู้จองซือ้หุ้นกู้ เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 ก. ให้ด าเนินการจ่ายเช็คขีดคร่อม เฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้จองซือ้ตามท่ีระบใุนใบจองซือ้ และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้   
 ข. โอนเงนิเข้าบญัชี ธนาคาร...............................................................สาขา.................................................... ...บญัชีออมทรัพย์ / กระแสรายวนั เลขท่ี .....................................................................   
ทัง้นี ้ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือผู้จองซือ้ท่ีระบใุนใบจองซือ้ (ในกรณีท่ีโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหน้าสมดุบญัชีเงินฝากหรือ Bank Statement) 
ในการจองซือ้หุ้นกู้ครัง้นี ้ข้าพเจ้า (โปรดกากบาทในช่องท่ีเลือก)    ไม่ประสงค์จะรับหนงัสือชีช้วนเน่ืองจากได้รับสรุปข้อมลูส าคญัของตราสาร (factsheet) แล้ว                  ได้รับหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามท่ีก าหนด (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามท่ีผู้ ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตัง้ 
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุคลอื่นใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการท าธรุกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องกบัการแสดงตน และ/หรือ การระบตุวัตนของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้ นกู้  
ทัง้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลของตราสาร รวมถึงความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทนุในหุ้นกู้  ดังนี ้1.หุ้นกู้นีเ้ป็นตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
(Non-Rated Debt Instruments) อีกทัง้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้  2.หุ้นกู้นีอ้าจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนีท้ั่วไป จึงเหมาะสมกับผู้ลงทนุที่มีความรู้และสามารถรับความ
เสี่ยงในระดับสูงได้ 3.ก่อนตัดสินใจลงทุน ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ควรซ่ึงรวมถึงข้อมูลใน Fact Sheet (แนบมาพร้อมในชุดใบจอง) ซ่ึงเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้ เป็นอย่างดีแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนของผู้ออกตราสารทกุประการ  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทนุในหุ้นกู้ ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าท่ีใดชีช้วน หรือชกัจงูเพ่ือให้ลงทนุในหุ้นกู้ดังกล่าว 
หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ รับใบจองซือ้หุ้นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นกู้ตามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือตามจ านวนท่ีผู้ออกหุ้นกู้ หรือ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้จดัสรรให้ และกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จดัสรรหุ้นกู้ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้  ทัง้นี  ้
ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทนุราย
ใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่  ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือใช้แทนท่ี) ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธการจองซือ้หุ้นกู้และ/หรือไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ ลงทุน
สถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ดงักล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บคุคลท่ีถกูห้ามมิให้จดัสรรหุ้นกู้ให้  
ทัง้นี ้หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นกู้  ข้าพเจ้ายินยอมผกูพันตนเองตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5/2564 (ชดุท่ี 1) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (“หุ้นกู้ชดุท่ี 
1”)” ("ข้อก าหนดสิทธิ") และ/หรือ ข้อก าหนดสิทธิซ่ึงอาจจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า และข้อความใด ๆ ในหนงัสือชีช้วนทกุประการ  
ข้าพเจ้าได้รับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุครบถ้วนได้แก่ Fact Sheet รวมถึงเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  Recap Note (ถ้ามี) และ/หรือ รายงานอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Report) (ถ้ามี) รวมถึง
ได้รับค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้อาจตรวจดูข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานใหญ่ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  ส านกังานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้  ในวนัและเวลาท าการของสถานท่ีดงักล่าว 
ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ตามใบจองซือ้หุ้นกู้ นี ้ และจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้ นกู้  ผู้รับฝากหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการ 
กลต.และหน่วยงานก ากบัดูแลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ("บคุคลท่ีได้รับการเปิดเผยข้อมลู") เพ่ือปฏิบตัิตามใบจองซือ้หุ้นกู้ของข้าพเจ้านี ้  รวมถึงการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของบคุคลท่ีได้รับการเปิดเผยข้อมลูตามรายละเอียดท่ีได้
ก าหนดไว้ในสญัญา ข้อตกลง หรือเอกสารใดๆท่ีเกี่ยวข้องกบัหุ้นกู้  โปรดอ่านเพ่ิมเติมเกี่วยกบันโยบายส่วนตัวหรือเอกสารใดๆท่ีก าหนดขึน้เพ่ือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลทราบถึงการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ของบุคลลท่ีได้รับ
การเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวท่ีแว๊บไซต์หรือช่องทางอื่นใดท่ีบคุคลได้รับการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวก าหนดเว้นแต่บุคุคลท่ีได้รับการเปิดเผยข้อมลูไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 (และท่ีอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้อาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากบัผู้จดัการการจ าหน่ายหุ้นกู้  และ/ หรือ จดัเก็บ และ/หรือบนัทึกหรือประมวลผลข้อมลูเกี่ยวกบัข้าพเจ้า และหรือรายการใช้บริการ และหรือการด าเนินการใดๆท่ีเกี่ยวข้องกบัการใช้บริการ
ของข้าพเจ้าเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้และเพ่ือเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใช้บริการโดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บนัทึกการสนทนา และ/หรือข้อมลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้า
ตามกฏหมาย 
 
 
  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงระดบัความเส่ียงของหุ้นกู้ ท่ีข้าพเจ้าจองซือ้อยู่ท่ีระดบั 8 จากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้หากหุ้นกู้ ท่ีข้าพเจ้าจองซือ้มีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงตามแบบประเมินท่ียอมรับได้ของ
ผู้ลงทนุ (Suitability Test) ท่ีข้าพเจ้าเคยให้ไว้ล่าสดุ ข้าพเจ้ายงัคงมีความประสงค์จะลงทนุในหุ้นกู้ต่อไป จึงได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัความประสงค์ของข้าพเจ้าในใบจองซือ้หุ้นกู้ นีก้บัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  และหากข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจากการ
ลงทนุดงักล่าว ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

วนัท่ีจองซือ้ .............................................................      ใบจองซือ้เลขท่ี………………………….……………………… 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ได้รับการจองซือ้หุ้นกู้จาก (ช่ือตามใบจอง)  ............................................................…...…......เพ่ือจองซือ้หุ้นกู้  จ านวน ........................................ หน่วย  รวมเป็นเงิน ...........................................................................บาท 
โดยช าระเป็น    เงินโอน / Bill Payment  Bahtnet ผ่านธนาคาร.........................................สาขา........................................  การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS)   
 การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหุ้นของข้าพเจ้าเลขท่ี.....................................ประเภทบญัชี........................................  เช็ค  แค็ชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค ………….........................……….…… วนัท่ี ………………..
ธนาคาร ……..….…………สาขา …………………...…. 
ผู้ติดต่อผู้ลงทนุ ................................................... เลขท่ีใบอนญุาต …………………………….…………. 
ผู้แนะน า …………………………….……                                                                                                                            ลงนาม …………………………………….………….. (ตวับรรจง) 

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 8 
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับหุ้นกู้ 1 ปี 
Plain Product 

 
 
 
 
 
 
 
 

× ลงช่ือ ………………….……………………..………..……….… ผู้ จองซือ้ / กรรมการผู้ มีอ านาจ 
                         (…………………………….……………...………….…………) 
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ มีอ านาจลงนามแทนของ...............................................(กรณีผู้ จองซือ้เป็นนิติบคุคล) 
 

ค าเตือน 1.  การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นกู้ ผู้จองซือ้หุ้นกู้ควรท าความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นกู้ และควรจะได้อ่านหนังสือชีช้วนหรือสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร 
(Factsheet) อย่างรอบคอบด้วย 

 2.  การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการ
ให้บริการหรือการให้ค าแนะน าที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซือ้ในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า 
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นกู้นี ้และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้นี ้

× ลงช่ือ ………………….……………………..………..……….… ผู้ จองซือ้ / กรรมการผู้ มีอ านาจ 
                         (…………………………….……………...………….…………) 
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ มีอ านาจลงนามแทนของ...............................................(กรณีผู้ จองซือ้เป็นนิติบคุคล) 


