
  
 

 
 

 
 

 
 

ใบจองซ้ือหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
“หุ้นกู้ของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” 

มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายหุ้นกูเ้ฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น ตามท่ีระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนงัสือช้ีชวน 
โดยจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่า 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้ งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท  

วันออกหุ้นกู้ 25 มีนาคม 2565                                                                                                                                                                                                                                  วันที่จองซ้ือ                 22 มีนาคม 2565              23 มีนาคม 2565                24 มีนาคม 2565 
ผู้จองซ้ือหุ้นกู้โปรดกรอกข้อความในช่องนีใ้ห้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง 

ช่ือ (นาย/นาง/น.ส./นิติบุคคล/อ่ืนๆ (ระบ)ุ) ............................................................................................ โดย/บริหารโดย ............................................................................  ผูร้ับประโยชน์ที่แทจ้ริง         ตนเอง           บุคคลอ่ืน (โปรดระบุ ......................................................) 
เพศ          ชาย          หญิง   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้เลขที ่.…..…....... หมู่ท่ี  .......................  ตรอก/ซอย ..............................................................  ถนน ..........................................................  แขวง/ต าบล …......................................  อ าเภอ/เขต ...........…...............................
จงัหวดั ………...............................................................    รหัสไปรษณีย ์.........................................  ประเทศ .................................................................  โทรศพัท ์……..........................โทรศพัทม์ือถือ ...........................  E-Mail .........….................…................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบุคคล         ที่อยู่เดียวกบัท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได ้        ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดตอ่ได ้(โปรดระบุ) เลขที่ ...................................หมู่ท่ี ........................  ตรอก/ซอย ............................................................. ถนน .............................................
แขวง/ต าบล ..............................................................  เขต/อ าเภอ ....................................................................... จงัหวดั .......................................................................................... รหัสไปรษณีย ์............................................................ประเทศ .................................................. 
ประเภทผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้           บุคคลธรรมดาในประเทศ          บุคคลธรรมดาต่างประเทศ/สัญชาติ ...........................................              นิติบุคคลสัญชาติไทย           นิติบุคคลต่างประเทศ/สัญชาติ ...................................................................................................................... 
เลขที่บตัรประชาชน/เลขทะเบียนบริษทั/Passport No. ……..……........................................….…  วนัจดทะเบียนนิติบุคคล/ วนั / เดือน / ปีเกิด(พ.ศ.) ……...............................……..............  อาชีพ ..................................................................................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ………………………..……......……….………..... ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย        หักภาษี   …………..%          ไม่หักภาษี      สถานภาพทางการเมือง           ไม่มี           มี (โปรดระบุ
.................................................................................................................) 
แหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากต่างประเทศ       ไม่มี        มี (ระบช่ืุอประเทศ) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใชใ้นการจองซ้ือ  บุคคลธรรมดา :       เงินเดือน         ธุรกิจส่วนตวั        เงินออม       รายไดจ้ากการลงทุน        มรดก         อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................................................................... 
(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)          นิติบุคคล         :       เงินจากการด าเนินธุรกจิ              อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้ามีวัตถปุระสงค์ในการท าธุรกรรม เพือ่ขอจองซ้ือและขอให้จัดสรร “หุ้นกู้ของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้”)  ดงันี ้

จ านวนหุ้นกู้ที่จองซ้ือ (หน่วย) (หน่วยละ 1,000 บาท) จ านวนเงนิ (บาท)  
ตัวเลข ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักษร 

    
หมายเหตุ: การจองซ้ือหุ้นกูแ้ละการช าระเงินโดยผูจ้องซ้ือหุ้นกูต้อ้งเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นกูค้รั้ งน้ี ("หนังสือช้ีชวน") และผูจ้องซ้ือหุ้นกูต้กลงและรับทราบว่า บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ("ผู้ออกหุ้นกู้") หรือ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูมี้สิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซ้ือหุ้นกูห้ากผูจ้องซ้ือหุ้นกูก้ระท าการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดงักล่าว พร้อมกนัน้ีขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 
      การหักเงินฝากในบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ หรือ    ATS ในบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือ เลขที่บญัชี..................................................................................................... (เฉพาะลูกคา้ท่ีมีบญัชีและไดท้ าหนงัสือยินยอมไวก้บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายเท่านั้น)  
      เงินโอน / Bahtnet ผ่านธนาคาร...................................................................................  สาขา .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
      เช็ค          แคชเชียร์เช็ค           ดร๊าฟท ์เลขที่เชค็.......................... ลงวนัที่ …………........................….ธนาคาร................................….…................…….……สาขา………................................................................  
ในกรณีท่ีช าระค่าจองซ้ือดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์จะตอ้งเป็นเช็คของธนาคารพาณิชยท์ี่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหักบญัชีเดียวกนักบัของสถานท่ีจองซ้ือและ/หรือสามารถเรียกเก็บช าระเงินไดจ้ากส านกัหักบญัชีในกรุงเทพมหานคร (แลว้แต่กรณี)   ตามรายละเอียดและ
เง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุ้นกู ้โดยเช็คดงักล่าวตอ้งลงวนัที่ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุ้นกู ้และขีดคร่อมส่ังจ่ายช่ือบญัชีตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุ้นกู ้  โดยการช าระค่าจองซ้ือหุ้นกูด้ว้ยเช็คบุคคลจะสมบูรณ์ต่อเม่ือเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เท่านั้น 
การรับหลักทรัพย์และการรับดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้น 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซ้ือหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 ให้ด าเนินการน าหุ้นกูท่ี้ไดร้ับจดัสรรนั้น ฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผ่านบญัชีบริษทัหลกัทรัพยห์รือ custodian ช่ือ........……….........................................เลขที่สมาชิก.……………………...…….……ตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องขา้พเจ้า เลขที่.....................…..……………………………….… ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันั้น (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นกูใ้นช่ือของผูจ้องซ้ือแทน) 
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู ้หรือ 
       ให้ออกใบหุ้นกูท้ี่ไดร้ับการจดัสรรไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ และจดัส่งให้ขา้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีที่จะมอบหมายให้ผูอ้อกหุ้นกูด้  าเนินการใด  ๆเพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นกูแ้ละการส่งมอบใบหุ้นกูม้าให้ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าว เม่ือครบก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ และ/หรือ ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นให้แก่ข้าพเจ้าโดย (ผู้จองซ้ือหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
   ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายช่ือผูจ้องซ้ือหุ้นกูต้ามท่ีระบุในใบจองซ้ือและส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้ 

      โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร..................................................................... สาขา  ……………………….....…………….…...……………  (บญัชีออมทรัพย ์/ บญัชีกระแสรายวนั) เลขที่ .................................................................................................................................... 
  ทั้งน้ี ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือผูจ้องซ้ือตามท่ีระบุในใบจองซ้ือ และไดแ้นบภาพถ่ายหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก หรือ Bank Statement มาพร้อมใบจองซ้ือน้ีแลว้ 
  ในการจองซ้ือหุ้นกูค้รั้ งน้ี ขา้พเจา้ (โปรดกากบาทในช่องท่ีเลือก)          ไม่ประสงคจ์ะรับหนงัสือช้ีชวนเน่ืองจากไดร้ับสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) แลว้                         ไดร้ับหนงัสือช้ีชวนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอ่ืนตามที่ก าหนด (ถา้มี) 

 
ขา้พเจา้ขอให้ความยินยอมแต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั ซ่ึงไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ให้ท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูต้ามที่ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดเ้สนอแต่งตั้ง 
ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษทัหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวัตนของขา้พเจา้ ให้แก่

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเส่ียงของการลงทุนในหุ้นกู้และรับทราบความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น และไดใ้ชว้ิจารณญาณอยา่งรอบคอบในการพิจารณาความเส่ียงในการเขา้ลงทุน โดยไดท้ าการศึกษาและท าความเขา้ใจในความเส่ียงของ

การลงทุนในหุ้นกูด้งักล่าวเป็นอยา่งดี ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ดว้ยตนเอง โดยไม่มีผูใ้ดหรือเจา้หน้าที่ใดช้ีชวน หรือชกัจูงเพื่อให้ลงทุนในหุ้นกูด้งักล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการตดัสินใจลงทุนในหุ้นกู ้ ผูอ้อกหุ้นกู้
หรือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้หรือเจา้หนา้ที่ผูร้ับใบจองซ้ือหุ้นกูไ้ม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดงักล่าว ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะซ้ือหุ้นกูต้ามจ านวนที่จองซ้ือหรือตามจ านวนที่ผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
หุ้นกู ้จดัสรรให้ และในกรณีที่ผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูป้ฏิเสธการจองซ้ือไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขา้พเจา้ยินยอมรับคืนเงินค่าจองซ้ือ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ (ยกเวน้ดอกเบี้ยตามขอ้ 3.10 และขอ้ 3.11 
ในส่วนที่ 4 ขอ้มูลการเสนอขายของหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี)) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู ้(ยกเวน้ กรณีที่ระบุในขอ้ 3.9  ในส่วนที่ 4 ขอ้มูลการเสนอขายของหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุ้นกู ้ (แลว้แต่กรณี)) 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้รับทราบว่าผูอ้อกหุ้นกูไ้ดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหน้ีที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 17 มกราคม 2561 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนที่ รวมทั้งที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนที่) โดยไดก้ าหนดประเภทของผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ไว ้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่ รวมทั้งที่อาจมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนที่) (“กจ. 4/2560”)  และตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ดงันั้น ขา้พเจา้รับทราบว่าผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูมี้สิทธิปฏิเสธการจองซ้ือหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกู ้หรือนายทะเบียน
หุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ดงักล่าว เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก (ผูล้งทุนรายใหญ่ หมายถึง บุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) ที่มี
สินทรัพยสุ์ทธิตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้นไป ซ่ึงไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงใชเ้ป็นที่พกัอาศยัประจ าของบุคคลดงักล่าว หรือมีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 
ลา้นบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป และนิติบุคคลที่มีส่วนของผูถ้ือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุน
โดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้นไป ทั้งน้ี ให้พิจารณาตาม
งบการเงินปีล่าสุดที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้) 

ทั้งน้ี หากขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหุ้นกู้ ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ส าหรับ  “หุ้นกูข้องบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2565 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” ("ขอ้ก าหนดสิทธิ") และ/หรือ ขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงอาจจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ และขอ้ความใด ๆ ในหนงัสือช้ีชวนทุกประการ  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท ลงวันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศ กจ. 4/2560 และตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนซ่ึงสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายได้ด้วย
ตนเอง และข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเส่ียง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอย่างดีและตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวนทุกประการ 

ขา้พเจา้ไดร้ับเอกสารต่างๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนครบถว้นไดแ้ก่ Fact Sheet รวมถึงเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เช่น  Recap Note (ถา้มี) และ/หรือ รายงานอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating 
Report) (ถา้มี) รวมถึงไดร้ับค าอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุนจากผูแ้นะน าการลงทุนครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นกูอ้าจตรวจดูขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้น
กูไ้ดท้ี่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกหุ้นกู ้ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวนัและ
เวลาท าการของสถานที่ดงักล่าว 
 

ในฐานะผูร้ับมอบอ านาจ / ผูม้ีอ านาจลงนามแทนของ…………………………………………………………….…………….………  (กรณีท่ีจองซ้ือในนามของนิติบุคคล)                  X ลงช่ือ ……………..........................………………...…….....…….ผูจ้องซ้ือ 
                                                                                                                                                                                                                                                          (..........................................................................................) 
 
 
 

ส าหรับกรณีของ Suitability Test และการรับทราบความเส่ียงของหุ้นกูท่ี้มีระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงท่ีผูจ้องซ้ือรับได ้ขา้พเจา้ไดร้ับการร้องขอจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ให้ท า Suitability Test และขา้พเจา้ไดผ้่านการท า Suitability Test แลว้ ขา้พเจ้า
รับทราบว่าระดบัความเส่ียงของหุ้นกู้ท่ีขา้พเจ้าจองซ้ืออยู่น้ีอยู่ท่ีระดับ 5 ในกรณีท่ีหุ้นกูท่ี้ขา้พเจา้ท าการจองซ้ือน้ีมีระดบัความเส่ียงสูงกว่าระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจ้ารับไดต้าม Suitability Test ซ่ึงผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูไ้ด้แจง้ให้ขา้พเจ้าทราบแลว้ รับทราบว่าความ
เส่ียงของหุ้นกูท่ี้จองซ้ือน้ีสูงกว่าระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test  ขา้พเจ้ายงัประสงคจ์ะลงทุนในหุ้นกูน้ี้และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่างน้ี ดังนั้นหากเกิดความเสียหายใด ๆ  จากการลงทุนในหุ้นกูน้ี้ต่อไปใน
อนาคต ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูไ้ม่มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  

       ความเส่ียงท่ีขา้พเจา้รับไดต้าม Suitability Test สูงกว่า ความเส่ียงของหุ้นกูท้ีร่ะดบั 5 
       ความเส่ียงท่ีขา้พเจา้รับไดต้าม Suitability Test ต ่ากว่า ความเส่ียงของหุ้นกูท้ีร่ะดบั 5 
      (โปรดลงนาม) 

X ลงช่ือ ......................................…….…………………… ผูจ้องซ้ือ 
(………………………………….……………….) 

                                                                                                                                                           ในฐานะผูร้ับมอบอ านาจ / ผูม้ีอ  านาจลงนามแทน ของ………………………………………………………….……….…………….………  (กรณีท่ีจองซ้ือในนามของนิติบุคคล) 
 
 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกูไ้ดร้ับการจองซ้ือจากลูกคา้ ช่ือ (นาย/นาง/น.ส.) .......................................................................................................จ านวน………….............................…… หน่วย เป็นจ านวนเงิน……………............................บาท ไว ้

           การหักเงินฝากในบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ หรือ       ATS ในบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือ        เลขที่บญัชี    ............................................................................................................. 
      เงินโอน / Bahtnet ผ่านธนาคาร....................................................................................................      สาขา .............................................................................................  
      เช็ค            แคชเชียร์เช็ค           ดร๊าฟท ์   เลขที่เชค็ ................................…...................…........……    ลงวนัที่ ………….............……….    ธนาคาร ……….………………........................................    สาขา ..................................................................................…. 

ผูแ้นะน าการลงทุน……………………………………………………………….       เจา้หนา้ท่ีผูร้ับ …………………………………………………………………. 

ระดับความเส่ียงของหุ้นกู้                                5 

ผลการประเมนิความเส่ียงของผู้ลงทุน  .................... 

เลขที่ใบจอง…………………………. 

ค าเตือน  1.  การลงทุนในหุ้นกู้มีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้นกู้ ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ควรท าความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้นกู้ และควรจะได้อ่านหนังสือช้ีชวนหรือสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบด้วย 
               2. การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน าที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณีที่ผู้ลงทุนยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า Suitability 
Test หรือผู้ลงทุนรับความเส่ียงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นกู้นี้และไม่ลงนาม ยอมรับความเส่ียงของหุ้นกู้  

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

อายุหุ้นกู้  3 ปี  
Plain Product 


