
 
ใบจองซือ้หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

“หุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” 
ภายใต้โครงการตราสารหนี ้(Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2564 วงเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท 

(ซ่ึงเป็นโครงการตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีท่ี้จะออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายในรอบ 2 ปี ตามท่ีได้รับอนุญาตเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) (“โครงการ”) 
โดยเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนท่ัวไปและผู้ลงทุนสถาบัน ตามท่ีระบใุนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนังสือชีช้วน มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

จองซือ้ขัน้ต ่า 100,000 บาท และทวีคูณครัง้ละ 10,000 บาท (ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน)  และจองซือ้ขัน้ต ่า 100,000 บาท และทวีคูณครัง้ละ 100,000 บาท (ส าหรับผู้ลงทุนท่ัวไป)  
วนัที่จองซือ้ :  9 มีนาคม  10 มีนาคม  11 มีนาคม พ.ศ. 2564  วนัออกหุ้นกู้ : วนัที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นกู้ 
ชื่อและนามสกุล (นาย,นาง,นางสาว,นิติบุคคล,อ่ืนๆ) หรือชื่อนิติบุคคล โดย    
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้/ท่ีอยู่ปัจจุบนั เลขท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน  ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต  จังหวดั   รหสัไปรษณีย์  ประเทศ   
โทรศพัท์ (มือถือ) โทรศพัท์ (ท่ีบ้าน)  โทรศพัท์ (ท่ีท างาน)  e-mail address  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี   ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต  จังหวดั   รหสัไปรษณีย์   
  บุคคลธรรมดาในประเทศ                      บคุคลธรรมดาต่างประเทศ สญัชาต ิ      นิติบุคคลในประเทศ                 นิติบุคคลตา่งประเทศ  สญัชาติ   
เลขท่ีบตัรประชาชน / เลขทะเบียนบริษัท / ใบต่างด้าว/ Passport  เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี (13 หลกั)   หกัภาษี ณ ทีจ่่าย  %      ไม่หกัภาษี ณ ทีจ่่าย  
วนัจดทะเบียนนิติบุคคล / วนั - เดือน - ปี เกดิ    - -    เพศ   อาชีพ / ประเภทธุรกิจ   
กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ. ท่ีอยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย  
สถานท่ีท างาน (โปรดระบุชื่อและท่ีอยู่).   แหล่งท่ีมาของรายได้มาจาก  ประเทศไทย   ประเทศอ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่   เป็น    ไม่เป็น กรณีเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง โปรดระบุต าแหน่งทางการเมือง   
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซือ้  บุคคลธรรมดา :   เงินเดือน   ธุรกิจส่วนตวั   เงินออม   รายได้จากการลงทุน    มรดก   อ่ืนๆ (ระบุ)    
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)        นิติบคุคล        :   เงินจากการด าเนินธุรกิจ      อ่ืนๆ (ระบุ)     
ในการจองซือ้หุ้นกู้ครัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับสรุปข้อมลูส าคญัของตราสาร (Factsheet) แล้ว และ    ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชีช้วน        ได้รับหนังสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอ่ืนตามท่ีก าหนด (ถ้ามี)      
ส่วนที่ 2 : 2.1 รายละเอียดการขอจองซือ้ "หุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (ต่อไปในใบจองซือ้นีจ้ะเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 ดังกล่าวว่า "หุ้นกู้") 
จ านวนเงิน (บาท) ตัวเลข  ตัวอักษร  
จ านวนหุ้นกู้ที่จองซือ้ (หน่วย) ตัวเลข  ตัวอักษร  
หมายเหตุ: การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้ต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส าหรับโครงการตราสารหนี ้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมถึงหนังสือชีช้วนที่
มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู้ (“หนังสือชีช้วนส าหรับโครงการ”) ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามหนังสือชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการในครั้งนี ้ (“หนังสือชีช้วนส าหรับหุ้นกู้”) (รวมเรียกว่า “หนังสือชีช้วน”) โดยผู้จองซือ้ตกลงและรับทราบว่าผู้
ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธไม่รับจองซือ้หุ้นกู้หากผู้จองซือ้หุ้นกู้ด าเนินการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว โดยการจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้ต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส าหรับหุ้นกู้นี ้  พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้า
ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ดังกล่าวโดย (โปรดกากบาทในช่องที่เลือกเพียงหนึ่งช่อง))  

   เงินสด (ยกเว้นกรณีจองซือ้ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากัด หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชั่น 
พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน))   

 เงินโอน / เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET (ยกเว้นกรณีจองซือ้ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)) ธนาคาร จ ากัด (มหาชน)   สาขา  
 โอนเงินผ่านระบบโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) (น าส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัช าระ 1 วนัท าการ) จากบญัชีออมทรัพย์/บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี    (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน   บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)/    บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั/   

  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)/   บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)/   บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด) 
       หักเงินจากบญัชีออมทรัพย์เลขท่ี    (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)) 
 หกัเงินฝาก/การหกัเงินฝากหลกัประกัน ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าท่ีฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  จากบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี      
 แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร    เช็คบุคคล   ดร๊าฟท์   เลขท่ีเช็ค/ดร๊าฟท์ ธนาคาร  จ ากัด (มหาชน) สาขา วนัท่ี   
ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ีช าระเงินด้วยเช็ค (ในกรณีท่ีช าระค่าจองซือ้ด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์จะต้องเป็นเช็คธนาคารพาณิชย์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหกับัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ (ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน) หรือเช็คธนาคารพาณิชย์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก ส านักหกับญัชเีดยีวกันกับของสถานท่ีจองซือ้ตามท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้น
กู้แต่ละรายก าหนด (ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป) โดยเชค็ดงักล่าวต้องลงวนัท่ีตามท่ีระบุในหนังสือชีช้วนส าหรับหุ้นกู้และขีดคร่อมสัง่จ่ายชื่อบญัชีตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ข้างล่างนี ้การช าระคา่จองซือ้หุ้นกู้ด้วยเช็คบคุคลจะสมบูรณ์ต่อเม่ือเรียกเก็บเงนิตามเชค็ได้เท่านัน้ )   (บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการไม่รับช าระด้วยเช็ค 
หรือ แคชเชยีร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ หากมีผู้ลงทุนทัว่ไปท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุ้นกู้ผา่นบริษัทหลกัทรัพย ์เมย์แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถน าฝากเช็คผา่นทางระบบ Bill Payment ตามท่ีได้ระบุไว้ในขัน้ตอนการช าระค่าจองซือ้ด้วยเงินโอนเท่านัน้) 
 
 
 
 

 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดกากบาทในช่องที่เลือกเพียงหนึ่งช่อง) 
 น าหุ้นกู้ ท่ีได้รับจัดสรร ฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก" ผ่านบญัชี (ชื่อบริษัทหลกัทรัพย์ / Custodian)  เลขท่ีสมาชิก    
 ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้า  เลขท่ี    ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกับชื่อบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นกู้ในชื่อของผู้จองซือ้

แทน) ภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  
 ให้ออกใบหุ้นกู้ ท่ีได้รับจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ ท่ีติดต่อได้ โดยข้าพเจ้ายินดีท่ีจะมอบหมายให้ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้  ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการจัดท าใบหุ้นกู้และส่งมอบใบหุ้นกู้มาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการ นับจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแต่งตัง้ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตัง้ 
ในกรณีที่ ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าว เม่ือครบก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ และ/หรือ ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นให้แก่ข้าพเจ้าโดยวิธีการดังต่อไปนี ้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  (ในกรณีหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรและน าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (“TSD”) การรับดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้น จะด าเนินการตามที่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ได้ให้ข้อมูลไว้กับ TSD หรือ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็น broker หรือ custodian ของผู้จองซือ้หุ้นกู้) 
  
 ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายชื่อผู้จองซือ้หุ้นกู้ตามท่ีระบุในใบจองซือ้หุ้นกู้  หรือตามท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) 
 โอนเงินเข้าบัญชีตามส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากบญัชีธนาคาร   สาขา........................(บญัชีออมทรัพย์ / บญัชีกระแสรายวนั) เลขท่ี   ทัง้ นี  ้ ชื ่อบ ัญชีจะต้องเ ป็นชื ่อผู้ จองซื อ้ตามที่ระบุในใบจองซื อ้และต้องเ ป็นบัญชีที ่เ ปิดในประเทศ ไทย  

(ในกรณีท่ีประสงค์รับดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหรือ bank statement) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่ (1) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้   หรือ (2) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  หรือ (3) บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  หรือ (4) บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ทัง้นีข้้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามท่ีระบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิท ธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้  เว้นแต่เป็นไปตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง  หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวัตนของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จัดการการ
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ทัง้นี ้เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้  และรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ดงักล่าวเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ ด้วยตนเอง โดยข้าพเจ้ามิได้ถือเอาข้อมูลใดๆจาก
ผู้ออกหุ้นกู้  ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ รับใบจองซือ้หุ้นกู้  (ไม่ว่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือโดยวาจา หรือโดยวิธีอ่ืนใด) เป็นค าปรึกษาหรือค าแนะน าในการลงทุนในหุ้นกู้ นี ้และไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าท่ีใด ชีช้วน หรือชักจูงเพื่อให้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมท่ีจะผูกพันตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีปรากฏในหนังสือชีช้วนทุก
ประการ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใด  ๆผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ รับใบจองซือ้หุ้นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นกู้ตามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรร และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้  (เว้นแต่กรณีท่ีระบุในข้อ 3.8 ในส่วนท่ี 
2 ของหนังสือชีช้วนส าหรับหุ้นกู้ ) และตกลงว่า (1) ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือ (2) ในกรณีท่ีข้าพเจ้ายกเลิกการจองซือ้ตามท่ีระบุในข้อ 3.8 ในส่วนท่ี 2 ของหนังสือชีช้วนส าหรับหุ้นกู้  ข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ยๆกเว้นดอกเบีย้
ตามข้อ 3.9.1 หรือข้อ 3.9.2 ในส่วนท่ี 2 ของหนังสือชีช้วนส าหรับหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี)) ทัง้นี ้หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้  ข้าพเจ้ายินยอมผูกพนัตนเองตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  ส าหรับหุ้นกู้บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการฯ ของหนังสือชีช้วนส าหรับโครงการ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตาม
ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” ของหนังสือชีช้วนส าหรับหุ้นกู้  (รวมเรียกว่า “ข้อก าหนดสิทธิ”) รวมถึงข้อก าหนดสิทธิซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และข้อความใด  ๆในหนังสือชีช้วนทุกประการ  
ข้าพเจ้าได้รับเอกสารต่าง ๆ   เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนได้แก่ สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) รวมถึงได้รับค าอธิบายเกี่ยวกับลกัษณะของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง และ ผลตอบแทนจากการลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุนครบถ้วนแล้ว ทัง้นีผู้้จองซือ้หุ้นกู้ อาจตรวจดูข้อก าหนดสิทธิ 
ข้อก าหนดเพิ่มเติม และหนังสือชีช้วน ได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านักงานใหญ่ของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้หรือส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ในวนัและเวลาท าการของสถานท่ีดงักล่าว  

ลงชื่อ   ผู้จองซือ้หุ้นกู้  
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ / ผู้มีอ านาจลงนามแทน ของ   (ในกรณีผู้จองซือ้หุ้นกู้ เป็นนิติบุคคล)        (      ) 

 
ค ำเตือน 1. กำรลงทุนในหุ้นกู้เป็นกำรลงทุนท่ีมีควำมเสี่ยง และก่อนกำรตดัสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ควรท ำความเข้าใจลกัษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจจองซื้อหุ้นกู้ และควรจะได้อ่ำนหนงัสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลส ำคญัของตรำสำร (factsheet) อย่ำงรอบคอบแล้ว 
 2. กำรให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนัตำมท่ีผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ร้องขอ ย่อมมีผลต่อกำรให้บริกำรหรือกำรให้ค ำแนะน ำท่ีลูกค้ำแต่ละรำยจะได้รับจำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ 
 
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้อยา่งละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการท่ีผู้ จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านท่ีเว็บไซต์ของผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  เช่น  www.kasikornbank.com/th/privacy-policy, 
https://www.cimbthai.com/th/Privacy-Notice.html, www.nomuradirect.com/th/convention/privacy.aspx  

ส าหรับกรณีของ Suitability Test และการรับทราบความเสี่ยงของหุ้นกู้ท่ีมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดบัความเสี่ยงท่ีผู้จองซื้อหุ้นกู้รับได้ ข้าพเจ้าได้รับการร้องขอจากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ให้ท า Suitability Test และข้าพเจ้าได้ผ่านการท า Suitability Test แล้ว ข้าพเจ้า
รับทราบว่าระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ท่ีข้าพเจ้าจองซื้ออยู่น้ีอยู่ท่ีระดบั 5 ในกรณีท่ีหุ้นกู้ท่ีข้าพเจ้าท าการจองซื้อน้ีมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ารับได้ตาม Suitability Test ซ่ึงข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ล่าสดุและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
แล้ว ข้าพเจ้ายงัประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้น้ีและได้ลงลายมือชื่อเพ่ือยืนยันในฐานะผู้จองซื้อหุ้นกู้ด้านล่างว่า ข้าพเจ้ารับทราบว่าความเสี่ยงของหุ้นกู้ท่ีจองซื้อน้ีสูงกว่าระดับความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายจากการลงทุน
ในหุ้นกู้น้ีต่อไปในอนาคต ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ไม่มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใด ๆ  ทัง้ส้ิน 

ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ / ผู้มีอ านาจลงนามแทน ของ  (ในกรณีผู้จองซือ้หุ้นกู้ เป็นนิติบุคคล) ลงชื่อ                          ผู้จองซือ้หุ้นกู้ 
(     ) 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีท่ีผู้ลงทุนยงัไม่มีประวติัการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นกู้น้ีและไม่ลงนาม ยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้  
2.2 : ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ได้รับการจองซือ้หุ้นกู้  จ านวน          หน่วย เป็นจ านวนเงิน     บาท ไว้จากท่านแล้ว โดยได้รับ 
การจองซือ้หุ้นกู้จากลกูค้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)  จ านวนรวม   หน่วย เป็นจ านวนเงินรวม  บาท ไว้แล้ว  โดยได้รับช าระ   
 เงินสด (ยกเว้น กรณีจองซือ้ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากัด หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี  ้จ ากัด หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชั่น 

พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน))  เงินโอน ผ่านธนาคาร/ผ่านระบบ BAHTNET(ยกเว้นกรณีจองซือ้ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)) ธนาคาร จ ากัด (มหาชน)  สาขา   
 ระบบหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมตัิ  ATS (น าส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัช าระ 1 วนัท าการ) จากบญัชีออมทรัพย์/บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี      (เฉพาะ

กรณีจองซือ้ผ่าน  บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)/    บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั/   บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)/   บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)/   บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด) 
       หักเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์เลขท่ี    (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)) 
 หกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้า /หลกัทรัพย์  เลขท่ี     
 เช็คบุคคล/แคชเชยีร์เช็ค/ดร๊าฟท์  เลขท่ี ธนาคาร .สาขา วนัท่ี       

และได้ตรวจรับเอกสารครบถ้วน ดงันี ้  ใบจองซือ้ ลงนามถูกต้อง  ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือจดทะเบียน  ส าเนาหน้าสมุดเงินฝาก   ใบน าฝากเพื่อช าระค่าจองซือ้ ลงนามถูกต้อง  เอกสารมอบอ านาจ (ถ้ามี)                                                                                                                      
ผู้แนะน าการลงทุน ลงนาม     (ตวับรรจง) เลขท่ีทะเบียน    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่ 3 : ส าหรับลูกค้า หนังสือชีช้วนเกี่ยวกับหุ้นกู้และการจองซือ้ 

หนังสือชีช้วนส าหรับโครงการ 
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=320106 

หนังสือชีช้วนส าหรับหุ้นกู้ 
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=320143 

 
 

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน 
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 5 
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน ........... 
Plain Product 

รหสัพนกังาน............................รหสัสาขา.......... 
ใบจองซือ้เลขท่ี  

กรณีจองซือ้กับ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สัง่จ่าย  “บัญชีจองซือ้หุ้นกู้ บมจ. เจ มาร์ท ครัง้ท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1” 
กรณีจองซือ้กับ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากัด สัง่จ่าย  “บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากัด เพื่อจองซือ้หลกัทรัพย์” 

กรณีจองซือ้กับ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชนเพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 
กรณีจองซือ้กับ บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่าย  “บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้หุ้นกู้” บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 118-327399-2  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาสีลม หรือบัญชีกระแสรายวันเลขท่ี 049-3-14613-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ  

หรือบญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 082-1-01214-7 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนหลงัสวน 
กรณีจองซือ้กับ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด สัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพ่ือการจองซือ้หุ้น” 

กรณีจองซือ้กับ บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ความเสี่ยงหุ้นกู้  5 
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน ....... 
ลงนามเฉพาะกรณีความเสี่ยงหุ้นกู้สูงกว่าความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน
รับได้ตาม Suitability Test  

 

 

 

 

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
https://www.cimbthai.com/th/Privacy-Notice.html
http://www.nomuradirect.com/th/convention/privacy.aspx
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=317695
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=318736

