
 

 

ส ำหรับกรณีของ Suitability Test และกำรรับทรำบควำมเสีย่งของหุน้กูท้ีม่รีะดับควำมเสีย่งสงูกวำ่ระดับควำมเสีย่งทีผู่จ้องซือ้รับได ้ขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรรอ้งขอจำกผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูใ้หท้ ำ Suitability Test และขำ้พเจำ้ไดผ้ำ่นกำรท ำ Suitability Test แลว้ ขำ้พเจำ้รับทรำบวำ่ระดับควำมเสีย่งของหุน้กูท้ี่

ขำ้พเจำ้จองซือ้อยูน้ี่อยูท่ีร่ะดับ 5 เรยีบรอ้ยแลว้ ในกรณีทีหุ่น้กูท้ีข่ำ้พเจำ้ท ำกำรจองซือ้น้ีมรีะดับควำมเสีย่งสงูกวำ่ระดับควำมเสีย่งทีข่ำ้พเจำ้รับไดต้ำม Suitability Test ซึง่ขำ้พเจำ้ไดเ้คยใหไ้วล้ำ่สดุและผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูไ้ดแ้จง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบแลว้  ขำ้พเจำ้ยังคงประสงคจ์ะลงทนุในหุน้กูน้ี้ตอ่ไป และ

ไดล้งลำยมอืชือ่เพือ่ยนืยันในฐำนะผูจ้องซือ้ดำ้นลำ่งวำ่ ขำ้พเจำ้รับทรำบวำ่ควำมเสีย่งของหุน้กูท้ีจ่องซือ้น้ีอำจสงูกวำ่ระดับควำมเสีย่งทีข่ำ้พเจำ้ยอมรับไดต้ำมผลประเมนิ Suitability Test ดังนัน้หำกเกดิควำมเสยีหำยใด ๆ จำกกำรลงทนุในหุน้กูน้ี้ตอ่ไปในอนำคต ขำ้พเจำ้ตกลงไมถ่อืวำ่เป็นควำมผดิของผูจั้ดกำร

กำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู ้และผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูไ้มม่หีนำ้ทีต่อ้งรับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                              ลงชือ่……………………………………………………………………… ผูจ้องซือ้ 

                                                                (…………………………………………………………………………) 
ในฐำนะผูรั้บมอบอ ำนำจ / ผูม้อี ำนำจลงนำมแทน ของ………………………………………………………………………  (กรณีทีจ่องซือ้ในนำมของนติบิคุคล) 

ผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูส้ำมำรถปฏเิสธกำรจองซือ้ในกรณีทีผู่ล้งทนุยังไมม่ปีระวัตกิำรท ำและไมย่นิยอมท ำ Suitability Test หรอืผูล้งทนุรับควำมเสีย่งตำม Suitability Test ไดต้ ำ่กวำ่หุน้กูน้ี้และไมล่งนำม ยอมรับควำมเสีย่งของหุน้กู ้

 
 
 
                                                                                                                        

รำ่งหนังสอืชีช้วน 

 

 
 

ใบจองซือ้หุน้กูช้นิดระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

    “หุน้กูไ้มม่ปีระกนัของบรษิทั ดสุติธาน ีจ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่2/2564 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566” 

เสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบัน และ/หรอื ผูล้งทุนรำยใหญ่เท่ำนัน้ ตำมทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

มลูคำ่ที่ตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท  

โดยจองซือ้หุน้กูข้ ัน้ต า่ 100 หนว่ย หรอื 100,000 บาท และทวคีณูคร ัง้ละ 100 หนว่ย หรอื 100,000 บาท 

อันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของหุน้กู ้“BBB-” แนวโนม้อันดับเครดติ “Negative” จำกบรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ำกัด เมือ่วันที ่14 ตลุำคม พ.ศ. 2564    

    วันทีจ่องซือ้     2 ธันวำคม พ.ศ. 2564     3 ธันวำคม พ.ศ. 2564     7 ธันวำคม พ.ศ. 2564                                                                                                                        วันออกหุน้กู ้8 ธันวำคม พ.ศ. 2564   

ผูจ้องซือ้หุน้กูโ้ปรดกรอกขอ้ความในชอ่งนีใ้หค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง (เพือ่การจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน) 

ผูจ้องซือ้ ชือ่-สกลุ    นำย     นำง     นำงสำว     นติบิคุคล    อืน่ ๆ ................................................................................................................................................................................................................................................................  
 บัตรประจ ำตัวประชำชน      ใบตำ่งดำ้ว      หนังสอืเดนิทำง     เลขทะเบยีนนติบิคุคล เลขที ่ ......................................................................................................................................................................................................................... 

สญัชำต ิ............................................ วัน/เดอืน/ปี เกดิ /วันจดทะเบยีนนติบิคุคล  ......................................................เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี .............................................. ประเภทของกำรหักภำษี ณ ทีจ่่ำย  ไมห่ักภำษี   หักภำษี  

ทีอ่ยูท่ีส่ำมำรถตดิตอ่ได ้เลขที ่................................หมูท่ี ่ ....................   ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน ...................................................  แขวง/ต ำบล ...............................................  เขต/อ ำเภอ .................................................... 
จังหวัด ................................................รหัสไปรษณีย ์.............................  โทรศัพท ์.......................................................... โทรศัพทม์อืถอื ......................................................................  อเีมล ์.................................................................................................... 
ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น/ทะเบยีนนติบิคุคล    ทีอ่ยูเ่ดยีวกับทีอ่ยูท่ีส่ำมำรถตดิตอ่ได ้   ตำ่งจำกทีอ่ยูท่ีส่ำมำรถตดิตอ่ได ้(โปรดระบ)ุ เลขที ่...................................หมูท่ี ่ ........................ ตรอก/ซอย .............................................................. 
ถนน .........................................................................  แขวง/ต ำบล ........................................................................  เขต/อ ำเภอ ....................................................................จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................  
อำชพี/ประเภทธรุกจิ ...........................................................................................................................................................................แหลง่ทีม่ำของรำยไดจ้ำกตำ่งประเทศ  ไมม่ ี   ม ี(ระบชุือ่ประเทศ) ..................................................................... 
กรณีเป็นบคุคลทีม่สีถำนภำพทำงกำรเมอืง โปรดระบตุ ำแหน่งทำงกำรเมอืง ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
แหลง่ทีม่ำของเงนิทีใ่ชใ้นกำรจองซือ้  บคุคลธรรมดำ :  เงนิเดอืน   ธรุกจิสว่นตัว   เงนิออม   รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ   มรดก   อืน่ ๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................................... 
(สำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)        นติบิคุคล       :  เงนิจำกกำรด ำเนนิธรุกจิ         อืน่ ๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................................................................................................................................           
มวัีตถปุระสงคใ์นกำรท ำธรุกรรม เพือ่ขอจองซือ้และขอใหจั้ดสรร “หุน้กูไ้มม่ปีระกนัของบรษิทั ดสุติธาน ีจ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่2/2564 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566” (“หุน้กู”้) ดังนี้   

จ านวนหุน้กูท้ ีจ่องซือ้ (หนว่ย)  ราคาเสนอขาย (บาทตอ่หนว่ย)  รวมจ านวนเงนิ (บาท)  (ตวัเลข) รวมจ านวนเงนิ (บาท) (ตวัอกัษร) 

 1,000   

หมายเหตุ: การจองซือ้และการช าระเงนิโดยผูจ้องซือ้หุน้กูต้อ้งเป็นไปตามรายละเอยีดและเง ือ่นไขตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนเพือ่การออกและเสนอขายหุน้กูน้ ี ้(“หนงัสอืชีช้วน”) และผูจ้องซือ้หุน้กูต้กลงและรบัทราบวา่บรษิทั ดุสติธาน ีจ ากดั (มหาชน) (“ผูอ้อกหุน้กู”้) หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย

หุน้กู ้มสีทิธปิฏเิสธไมร่บัจองซือ้หุน้กู ้หากผูจ้องซือ้หุน้กูด้ าเนนิการผดิจากรายละเอยีดและเง ือ่นไขดงักลา่ว พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้กูด้งักลา่วโดย (ผูจ้องซือ้หุน้กูเ้ลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 

   เงนิโอน/เงนิโอนผ่ำนระบบ BAHTNET ผ่ำนธนำคำร ........................................................................................ สำขำ ................................................................  
   เงนิโอนผ่ำนระบบเงนิโอนอัตโนมัต ิ(ATS) บัญชซีือ้ขำยหลักทรัพยเ์ลขที ่..................................................... (น ำสง่เอกสำรลว่งหนำ้กอ่นวันช ำระ 1 วันท ำกำร)  
   กำรตัดเงนิฝำกในบัญชซีือ้ขำยหลักทรัพยข์องขำ้พเจำ้ทีฝ่ำกอยูก่บัผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู ้เลขทีบ่ัญช.ี................................................................... 
   เชค็บคุคล / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊ำฟท ์ ธนำคำร............................................... สำขำ ............................................... เลขทีเ่ชค็ ...............................................วันที ่...............................................  ลงวันทีไ่มเ่กนิวันทีช่ ำระเงนิดว้ยเชค็   

       (ในกรณีที่ช ำระค่ำจองซื้อดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ จะตอ้งเป็นเช็คของธนำคำรพำณิชยท์ี่สำมำรถเรียกเก็บไดจ้ำกส ำนักหักบัญชเีดียวกันกับของของสถำนที่จองซื้อและ/หรือสำมำรถเรียกเก็บช ำระเงนิไดจ้ำกส ำนักบัญชใีน

กรุงเทพมหำนคร (แลว้แตก่รณี) ตำมรำยละเอยีดและเงื่อนไขตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส ำหรับหุน้กู ้ โดยเช็คดงักล่ำวตอ้งลงวันที่ตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส ำหรับหุน้กู ้และขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยชือ่บัญชตีำมรำยละเอยีดที่ระบุไวข้ำ้งล่ำงน้ี กำร
ช ำระคำ่จองซือ้หุน้กูด้ว้ยเช็คบุคคลจะสมบูรณต์อ่เมือ่เรยีกเก็บเงนิตำมเช็คไดเ้ท่ำนัน้) 

ส าหรบัการจองซือ้ผา่นบรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)   ส่ังจ่ำย  “บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรำ่ จ ำกัด (มหำชน) เพือ่กำรจองซือ้หลักทรัพย”์ 

ส าหรบัการจองซือ้ผา่นบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)   ส่ังจำ่ย “ บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) เพือ่กำรจองซือ้หุน้กู”้ 

ส าหรบัการจองซือ้ผา่นบรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั   ส่ังจำ่ย “บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ำกัด เพือ่จองซือ้หลักทรัพย”์ 

ส าหรบัการจองซือ้ผา่นบรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน)   ส่ังจำ่ย “บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ำกัด (มหำชน) เพือ่จองซือ้ตรำสำรหน้ี" 

ส าหรบัการจองซือ้ผา่นบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส่ังจำ่ย “บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เพือ่จองซือ้หลักทรัพย”์ 

ส าหรบัการจองซือ้ผา่นบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ี ้จ ากดั   ส่ังจำ่ย “บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีตี ้จ ำกัด เพือ่กำรจองซือ้หุน้” 
 

  หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูด้งักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้กูเ้ลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 

   ใหด้ ำเนนิกำรน ำหุน้กูท้ีไ่ดรั้บจัดสรรนัน้ ฝำกไวก้ับ “บรษัิท ศนูยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพือ่ผูฝ้ำก” ผ่ำนบัญช ี (ชือ่บรษัิทหลักทรัพย/์Custodian)…………………………..……….……………………………………  

          เลขทีผู่ฝ้ำกเลขที ่                          ตำมขอ้บังคับตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่เขำ้บัญชซีือ้ขำยหลักทรัพยข์องขำ้พเจำ้ เลขทีบ่ัญช ี  ..............................................................  ซึง่ขำ้พเจำ้มอียูก่ับบรษัิทนัน้   

      (ชือ่ผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขำยหลักทรัพย ์มฉิะนัน้จะด ำเนนิกำรออกใบหุน้กูใ้นชือ่ของผูจ้องซือ้แทน) ภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันปิดกำรเสนอขำยหุน้กู ้  หรอื 

  ใหอ้อกใบหุน้กูท้ ีไ่ดรั้บจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขำ้พเจำ้ และจัดสง่ใหข้ำ้พเจำ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยูข่ำ้งตน้ โดยขำ้พเจำ้ยนิดทีีจ่ะมอบหมำยใหผู้อ้อกหุน้กู ้และ/หรอื นำยทะเบยีนหุน้กู ้ด ำเนนิกำรใด ๆ เพือ่ท ำใหก้ำร 

          จัดท ำใบหุน้กูแ้ละกำรสง่มอบใบหุน้กูม้ำใหข้ำ้พเจำ้ภำยใน 15 วันท ำกำร นับจำกวันปิดกำรเสนอขำยหุน้กู ้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ในกำรจองซือ้หุน้กูค้รัง้น้ี ขำ้พเจำ้ (โปรดกำกบำทในชอ่งทีเ่ลอืก)     ไม่ประสงคจ์ะรับหนังสอืชีช้วนเน่ืองจำกไดร้บัสรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำร (factsheet) แลว้       ประสงคจ์ะไดร้ับหนังสอืชีช้วนเป็นรูปเลม่ หรอืรปูแบบอืน่ตำมทีก่ ำหนด (ถำ้ม)ี  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูด้งักล่าว เมือ่ครบก าหนดการจา่ยดอกเบีย้ และ/หรอื ครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู ้และ/หรอื เมือ่ผูอ้อกหุน้กูข้อไถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบก าหนด (ถา้ม)ี ขา้พเจา้ตกลงใหจ้า่ยดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิตน้ใหแ้กข่า้พเจา้โดย  

(ผูจ้องซือ้หุน้กูเ้ลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 

         ออกเช็คขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยชือ่ผูจ้องซือ้หุน้กูต้ำมทีร่ะบุในใบจองซือ้หุน้กู ้และสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีทีส่ง่ถงึผูถ้อืหุน้กูใ้นตำ่งประเทศ) ตำมทีอ่ยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้กู ้หรอื 

      โอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำร……………………………………………………… สำขำ  ………………………………………………………  (บัญชอีอมทรัพย ์/ บัญชกีระแสรำยวนั) เลขที ่………………………………………………………  

   ทัง้น้ี ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่ผูจ้องซือ้ตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้หุน้กู ้และไดแ้นบภำพถ่ำยหนำ้สมุดบัญชเีงนิฝำก หรอื Bank Statement  มำพรอ้มใบจองซือ้หุน้กูน้ี้แลว้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ขำ้พเจำ้ขอใหค้วำมยนิยอมแตง่ตัง้ ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกัด (มหำชน) ซึง่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยใ์หท้ ำหนำ้ทีเ่ป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูต้ำมทีผู่อ้อกหุน้กูไ้ดเ้สนอแตง่ตัง้ 

            ขำ้พเจำ้ตกลงและยนิยอมใหส้ถำบันกำรเงนิ (รวมถงึบรษัิทหลักทรัพย ์และ/หรอื นติบิคุคลอืน่ใด) ทีข่ำ้พเจำ้มกีำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ สำมำรถเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรแสดงตน และ/หรอื กำรระบตุัวตนของขำ้พเจำ้ ใหแ้กผู่จั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู ้ทัง้นี้ เพือ่

ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

            ขำ้พเจำ้เขำ้ใจถงึลักษณะควำมเสีย่งของกำรลงทนุในหุน้กู ้และรับทรำบควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิข ึน้ และไดใ้ชว้จิำรณญำณอยำ่งรอบคอบในกำรพจิำรณำควำมเสีย่งในกำรเขำ้ลงทนุ โดยไดท้ ำกำรศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจในควำมเสีย่งของกำรลงทนุในหุน้กูด้ังกลำ่วเป็นอยำ่งด ี

ขำ้พเจำ้ไดต้ัดสนิใจในกำรลงทุนในหุน้กูด้ว้ยตนเอง โดยไม่มผีูใ้ดหรือเจำ้หนำ้ทีใ่ดชีช้วน หรือชักจูง เพื่อใหล้งทุนในหุน้กูด้ังกลำ่ว หำกเกดิควำมเสยีหำยใด ๆ จำกกำรตัดสนิใจลงทนุในหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูห้รอืผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูห้รือเจำ้หนำ้ทีผู่รั้บใบจองซือ้หุน้กูไ้มต่อ้ง

รับผดิชอบในควำมเสยีหำยทีเ่กดิข ึน้ดังกลำ่ว ขำ้พเจำ้ขอรับรองและตกลงวำ่จะซือ้หุน้กูต้ำมจ ำนวนทีจ่องซือ้ หรอืตำมจ ำนวนทีผู่อ้อกหุน้กูห้รอืผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูจั้ดสรรให ้และในกรณีทีผู่อ้อกหุน้กูห้รอืผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูป้ฏเิสธกำรจองซือ้ไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

ขำ้พเจำ้ยนิยอมรับคนืเงนิคำ่จองซือ้ (โดยไมม่ดีอกเบีย้ และ/หรอื คำ่เสยีหำยใด ๆ ยกเวน้ดอกเบีย้ตำมขอ้ 3.10 และ ขอ้ 3.11 ในสว่นที ่4 ขอ้มลูเกีย่วกับหุน้กูแ้ละกำรเสนอขำยหุน้กู ้(แลว้แตก่รณี)) และจะไมเ่ปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิกำรจองซือ้หุน้กูไ้มว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น (เวน้แต่

กรณีทีร่ะบใุนขอ้ 3.9 ในสว่นที ่4 ขอ้มลูเกีย่วกับหุน้กูแ้ละกำรเสนอขำยหุน้กู)้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้รับทรำบวำ่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ ีอ่อกใหมใ่หแ้กผู่ล้งทนุสถำบันและ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที ่ทจ. 17/2561 เรือ่งกำรขออนุญำต

และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม ่ฉบับลงวันที ่17 มกรำคม พ.ศ. 2561 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิหรือใชแ้ทนที)่ โดยไดก้ ำหนดประเภทของผูล้งทุนสถำบันและ/หรือผูล้งทนุรำยใหญ่ไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท์ี ่กจ. 

4/2560 เรือ่ง กำรก ำหนดบทนยิำมผูล้งทนุสถำบัน ผูล้งทนุรำยใหญ่พเิศษ และผูล้งทนุรำยใหญ่ ฉบับลงวันที ่8 กมุภำพันธ ์พ.ศ. 2560 (ตำมทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืใชแ้ทนที ่รวมทัง้ทีอ่ำจมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืใชแ้ทนที)่ (“กจ. 4/2560”) ดังนัน้ ขำ้พเจำ้รับทรำบวำ่ผูอ้อกหุน้กูม้ ี

สทิธปิฏเิสธกำรจองซือ้หุน้กูแ้ละ/หรอืไมรั่บจดทะเบยีนกำรโอนหุน้กูไ้ม่วำ่ทอดใด ๆใหแ้กบ่คุคลอืน่ทีไ่มใ่ชผู่ล้งทนุสถำบันและ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ดังกลำ่วขำ้งตน้ เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก ทัง้นี้ หำกขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรจัดสรรหุน้กู ้ขำ้พเจำ้ยนิยอมผูกพันตนเองตำมขอ้ก ำหนดว่ำ

ดว้ยสทิธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กูส้ ำหรับ “หุน้กูไ้ม่มปีระกันของบรษัิท ดุสติธำนี จ ำกัด ครัง้ที ่2/2564 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” ของหนังสอืชีช้วนส ำหรับหุน้กู ้("ขอ้ก ำหนดสทิธ"ิ) รวมถงึขอ้ก ำหนดสทิธซิ ึง่อำจจะมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ไปในภำยหนำ้ และ

ขอ้ควำมใด ๆ ในหนังสอืชีช้วนทกุประกำร 

            ส ำหรับผูล้งทนุรำยใหญ่ (ตำม กจ. 4/2560) ผูล้งทนุรำยใหญ่ หมำยถงึ (1) บคุคลธรรมดำ (รวมคูส่มรส) ทีม่สีนิทรัพยส์ทุธติัง้แต ่50 ลำ้นบำทขึน้ไป ซึง่ไมร่วมมลูคำ่อสังหำรมิทรัพย ์ซึง่ใชเ้ป็นทีพั่กอำศัยประจ ำของบคุคลดังกลำ่ว หรอืมรีำยไดต้อ่ปีตัง้แต ่4 ลำ้นบำทขึน้ไป 

หรอืมเีงนิลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพยห์รอืสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ตัง้แต ่10 ลำ้นบำทขึน้ไป หรอืในกรณีทีนั่บรวมเงนิฝำกแลว้มเีงนิลงทนุในทรัพยส์นิดงักลำ่วตัง้แต ่20 ลำ้นบำทขึน้ไป หรอื (2) นติบิคุคลทีม่สีว่นของผูถ้อืหุน้ตำมงบกำรเงนิปีลำ่สดุทีผู่ส้อบบัญชตีรวจสอบแลว้ตัง้แต ่100 

ลำ้นบำทขึน้ไป หรอืมเีงนิลงทนุโดยตรงในหลักทรัพยห์รอืสัญญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ตัง้แต ่20 ลำ้นบำทขึน้ไป หรอืในกรณีทีนั่บรวมเงนิฝำกแลว้มเีงนิลงทนุในทรัพยส์นิดังกลำ่วตัง้แต ่40 ลำ้นบำทขึน้ไป  ทัง้นี้ ใหพ้จิำรณำตำมงบกำรเงนิปีลำ่สดุทีผู่ส้อบบัญชตีรวจสอบแลว้ 

            ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขำ้พเจำ้เป็นผูล้งทนุสถำบัน หรอื ผูล้งทนุรำยใหญ่ตำมประกำศ ที ่กจ. 4/2560 ซึง่สำมำรถเขำ้ถงึและตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ ำเป็นตอ่กำรตัดสนิใจลงทนุในหุน้กูท้ ีจ่ะเสนอขำยไดด้ว้ยตนเอง  ซึง่ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบและมคีวำมเขำ้ใจเกีย่วกับลักษณะ ควำม

เสีย่ง และผลตอบแทนทีเ่กีย่วขอ้งกับตรำสำรหนี้ทีไ่มม่กีำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื (ตรำสำรหนี้ unrated) / ตรำสำรหนี้ทีม่กีำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืต ำ่กวำ่อันดับทีส่ำมำรถลงทนุได ้  (ตรำสำรหนี้ non-investment grade) เป็นอยำ่งดแีลว้วำ่ “ตรำสำรหนี้ unrated  / ตรำสำรหนี้ 

non-investment grade อำจมคีวำมเสีย่งดำ้นเครดติและสภำพคลอ่งสงูกวำ่ตรำสำรหนี้ท่ัวไป  จงึเหมำะกับผูล้งทนุทีม่คีวำมรูแ้ละสำมำรถรับควำมเสีย่งในระดับสงูได”้  และตกลงยนิยอมทีจ่ะผูกพันตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีป่รำกฏในหนังสอืชีช้วนทกุประกำร            

            ขำ้พเจำ้ไดรั้บเอกสำรตำ่ง ๆ  เกีย่วกับกำรเสนอขำยหุน้กูด้ังกลำ่วเพือ่ใชป้ระกอบกำรตัดสนิใจลงทนุครบถว้นไดแ้ก ่สรุปขอ้มลูส ำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) รวมถงึเอกสำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ Recap Note (ถำ้ม)ี และ/หรอื รำยงำนอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื (Credit Rating 

Report) (ถำ้ม)ี รวมถงึไดรั้บค ำอธบิำยเกีย่วกับลักษณะของผลติภัณฑ ์ควำมเสีย่ง และ ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุจำกผูแ้นะน ำกำรลงทนุครบถว้นแลว้ ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้หุน้กูอ้ำจตรวจดขูอ้ก ำหนดสทิธไิดท้ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนใหญ่

ของผูอ้อกหุน้กู ้ส ำนักงำนใหญ่ของผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู ้ส ำนักงำนใหญ่ของผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ละนำยทะเบยีนหุน้กู ้ในวันและเวลำท ำกำรของสถำนทีด่ังกลำ่ว  
                                                                                                                                                                   

                     ลงชือ่………………………………………………………………………………… ผูจ้องซือ้ 

(……………………………………………………………………………………) 

ในฐำนะผูรั้บมอบอ ำนำจ / ผูม้อี ำนำจลงนำมแทน ของ…………………………………………………..…………….………  (กรณีทีจ่องซือ้ในนำมของนติบิคุคล) 

ค าเตอืน:  1.การลงทนุในหุน้กูเ้ป็นการลงทนุทีม่คีวามเส ีย่ง และกอ่นการตดัสนิใจจองซือ้หุน้กู ้ผูส้นใจจองซือ้หุน้กูค้วรท าความเขา้ใจลกัษณะของหุน้กู ้ เง ือ่นไขผลตอบแทน และความเส ีย่งกอ่นตดัสนิใจจองซือ้หุน้กู ้และควรจะไดอ้า่นหนงัสอืชีช้วนหรอื

สรปุขอ้มลูส าคญัของตราสาร (factsheet) อยา่งรอบคอบแลว้ 

                2.การใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปจัจบุนัตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหนา่ยหุน้กูร้อ้งขอ ยอ่มมผีลตอ่การใหบ้รกิารหรอืการใหค้ าแนะน าทีล่กูคา้แตล่ะรายจะไดร้บัจากผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยหุน้กู ้

 
 
 

 
  
 
 
 
 

   ใบจองเลขที ่
 

หุน้กูอ้าย ุ2 ปี  

ระดับควำมเสีย่งของหุน้กู ้   

ผลกำรประเมนิควำมเสีย่งของผูล้งทุน .......... 

Plain Product 

ส าหรบัเจา้หนา้ท ีผู่จ้ดัการการจดัจ าหนา่ยหุน้กู ้ 

ผูจั้ดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู ้ไดรั้บกำรจองซือ้หุน้กู ้จ ำนวนรวม ......................................... หน่วย เป็นจ ำนวนเงนิรวม.................................บำท ไวจ้ำกทำ่นแลว้  โดยไดรั้บ   เงนิโอนผำ่นบำทเน็ต    เงนิโอนผำ่นธนำคำร........................................................    ATS   กำรตัดเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลักทรัพย ์

เลขทีบ่ญัช.ี.................................  เช็คบคุคล   แคชเชยีรเ์ชค็   ดร๊ำฟท ์ เลขทีเ่ช็ค/ดร๊ำฟท.์.........................ธนำคำร.............................สำขำ.......................วันที.่......................  ลงนำม............................................ (ตัวบรรจง) เลขทีผู่ต้ดิตอ่กับผูล้งทนุ เลขที ่.................................... 
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