
 
                                             
 

ใบจองซือ้หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ มปีระกนั มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 
“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จ ำกัด ครัง้ท่ี 1/2564 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน” 

โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทนุสถำบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรำยใหญ่ ตำมท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วนมลูคำ่ท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขัน้ต ำ่ 100,000 บำท และทวีคณูครัง้ละ 100,000 บำท  

    วันท่ีจองซือ้      15 มีนำคม พ.ศ. 2564     16 มีนำคม พ.ศ. 2564    17 มีนำคม พ.ศ. 2564   วันออกหุ้นกู้   18 มีนำคม พ.ศ. 2564   
ผู้จองซือ้หุ้นกู้โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ผู้จองซือ้ ช่ือ-สกลุ (นำย, นำง, นำงสำว, นิติบคุคล, อ่ืน ๆ)    
ประเภทผู้จองซือ้หุ้นกู้     บคุคลธรรมดำในประเทศ    บคุคลธรรมดำตำ่งประเทศ/สญัชำติ .......................................................  นิติบคุคลสญัชำติไทย  นิติบคุคลตำ่งประเทศสญัชำติ ................................................................................ 

 บตัรประจ ำตวัประชำชน  ใบตำ่งด้ำว   หนงัสือเดนิทำง    เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี .............................................................................................................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี เกิด /วนัจดทะเบียนนิตบิคุคล ................................................................................... เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี ........................................................................................... ประเภทของกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย  ไมห่กัภำษี   หกัภำษี  
ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดตอ่ได้ เลขท่ี ....................... หมูท่ี่ .......................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ............................................... แขวง/ต ำบล ............................................ เขต/อ ำเภอ ...................................................................
จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย์ .......................... โทรศพัท์ ................................................... โทรศพัท์มือถือ ............................................ อีเมล์ .................................................................................................................. 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/ทะเบียนนิติบคุคล  ท่ีอยู่เดยีวกบัท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดตอ่ได้   ตำ่งจำกท่ีอยู่ท่ีสำมำรถตดิตอ่ได้ (โปรดระบ)ุ เลขท่ี .............................................. หมูท่ี่ ............................... ตรอก/ซอย ................................................................. 
ถนน ..................................................... แขวง/ต ำบล ............................................... เขต/อ ำเภอ ................................................ จงัหวดั .......................................................... รหสัไปรษณีย์ ..................................................................................... 
อำชีพ ................................................................................ประเภทธรุกิจ .................................................................................. แหลง่ท่ีมำของรำยได้จำกตำ่งประเทศ  ไมม่ี   มี (ระบช่ืุอประเทศ) ........................................................................ 
ท่ำนเป็นบคุคลท่ีมีสถำนภำพทำงกำรเมืองหรือไม ่  เป็น   ไมเ่ป็น กรณีเป็นบคุคลท่ีมีสถำนภำพทำงกำรเมือง โปรดระบตุ ำแหน่งทำงกำรเมือง ............................................................................................................................................................. 
แหลง่ท่ีมำของเงินท่ีใช้ในกำรจองซือ้  บคุคลธรรมดำ :   เงินเดือน   ธรุกิจสว่นตวั   เงินออม   รำยได้จำกกำรลงทนุ   มรดก   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................................................ 
(สำมำรถตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)        นิติบคุคล        :   เงินจำกกำรด ำเนินธรุกิจ        อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ..........................................................................................................................................................................................................................                                         
มีวตัถปุระสงค์ในกำรท ำธุกรรม เพื่อจองซือ้ “หุ้นกู้ มีประกันของบริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จ ำกัด ครัง้ท่ี 1/2564 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) โดยขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นกู้ดงันี ้  

จ ำนวนหุ้นกู้ท่ีจองซือ้ (หน่วย) รำคำเสนอขำย (บำทต่อหน่วย) รวมจ ำนวนเงนิ (บำท) (ตัวเลข) รวมจ ำนวนเงนิ (บำท) (ตัวอักษร) 
 1,000   

หมำยเหตุ กำรจองซือ้และกำรช ำระเงนิโดยผู้จองซือ้ต้องเป็นไปตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนเพื่อกำรเสนอขำยหุ้นกู้นี ้(“หนังสือชีช้วน”) และผู้จองซือ้ตกลงและรับทรำบว่ำบริษัท เบลส็ แอสเสท กรุ๊ป จ ำกัด 
(“ผู้ออกหุ้นกู้”) หรือผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ มีสทิธิปฏิเสธไม่รับจองซือ้หุ้นกู้หำกผู้จองซือ้ด ำเนินกำรผดิจำกรำยละเอียดและเง่ือนไขดังกล่ำว พร้อมกันนี ้ข้ำพเจ้ำขอส่งเงนิค่ำจองซือ้หุ้นกู้ดังกล่ำวโดย (ผู้จองซือ้หุ้นกู้เลือกข้อใดข้อ
หน่ึง) 
 เงินโอน / เงินโอนผำ่นระบบ BAHTNET ธนำคำร                 จ ำกดั (มหำชน) สำขำ   
 เงินโอนผำ่นระบบโอนเงินอตัโนมตั ิ(ATS)   กำรตดัเงินฝำกในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เลขท่ี               วนัท่ี                                                      (เฉพำะผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์/สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำอยู่กบั  
 บริษัทหลกัทรพัย์ เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน) และจองซือ้ผำ่นบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน) หรือ  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกดั และจองซือ้ผำ่นบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกดั)  
 แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนำคำร   เช็คบคุคล   ดร๊ำฟท์   เลขท่ีเช็ค/ดร๊ำฟท์                                       ธนำคำร                                                                                จ ำกดั (มหำชน) สำขำ                                                                    วนัท่ี                                  ลง
วนัท่ีไมเ่กินวนัท่ีช ำระเงินด้วยเช็ค (กรณีท่ีช ำระเงินคำ่จองซือ้ด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ต้องเป็นเช็คของธนำคำรพำณิชย์ท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหำนคร/ส ำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถำนท่ีจองซือ้เท่ำนัน้ (ตำมแต่กรณี) โดยเช็ค
ต้องลงวนัท่ีตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนและขีดคร่อมสัง่จ่ำยช่ือบญัชี ตำมรำยละเอียดท่ีระบไุว้ข้ำงลำ่งนี ้กำรช ำระคำ่จองซือ้หุ้นกู้ ด้วยเช็คบคุคลจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อเรียกเก็บเงินตำมเช็คได้เท่ำนัน้)  
 
กรณีกำรจองซือ้ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ำกัด (มหำชน) ส่ังจ่ำย “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ำกัด (มหำชน) เพื่อจองซือ้ตรำสำรหนี”้  
กรณีกำรจองซือ้ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกัด ส่ังจ่ำย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกัด เพื่อกำรจองซือ้หุ้น” 
กรณีกำรจองซือ้ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) ส่ังจ่ำย “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์”  

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้ดงักลำ่วแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้(โปรดกำกบำทในช่องท่ีเลือกเพียงหนึ่งช่อง) 
   ให้ด ำเนินกำรน ำหุ้นกู้ ท่ีได้รับจดัสรรนัน้ฝำกไว้กบั “บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดัเพ่ือผู้ฝำก” ผำ่นบญัชี (ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์หรือ custodian) เลขท่ีสมำชิก   
        ตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของข้ำพเจ้ำ เลขท่ี  ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่กบับริษัทนัน้ ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้  หรือ 
   ให้ออกใบหุ้นกู้ ท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้ำพเจ้ำ และจดัสง่ให้ข้ำพเจ้ำทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมท่ีอยู่ข้ำงต้น โดยข้ำพเจ้ำยินดีท่ีจะมอบหมำยให้บริษัท เบลส็ แอสเสท กรุ๊ป จ ำกดั (“ผู้ออกหุ้นกู้”)        
        และ/หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้  ด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือท ำให้กำรจดัท ำใบหุ้นกู้  และกำรสง่มอบใบหุ้นกู้มำให้ข้ำพเจ้ำภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้  
ในกำรจองซือ้หุ้นกู้ครัง้นี ้ ข้ำพเจ้ำ            ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วน            ได้รับหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเลม่ (ถ้ำมี)            ได้รับสรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (Factsheet) 

โดยหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้  เมื่อครบก ำหนดกำรจ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือเงินต้นแก่ข้ำพเจ้ำโดย (ผู้จองซือ้หุ้นกู้ เลือกข้อ ก. หรือ ข. ข้อใดข้อหนึ่ง) 
   ก. ให้ด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเชค็ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยช่ือผู้จองซือ้ตำมท่ีระบใุนใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมท่ีอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้  
   ข.  โอนเงนิเข้ำบัญชี ธนำคำร    สำขำ   บญัชีออมทรัพย์/กระแสรำยวนั เลขท่ี    
            ทัง้นี ้ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือผู้จองซือ้ตำมท่ีระบใุนใบจองซือ้ (ในกรณีท่ีโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร โปรดแนบภำพถ่ำยหน้ำสมดุบญัชีเงินฝำก หรือ bank statement)   

ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้สถำบนักำรเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุคลอื่นใด) ท่ีข้ำพเจ้ำมกีำรท ำธรุกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกับกำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบุตัวตนของข้ำพเจ้ำให้แก่ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้  ทัง้เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงลกัษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหุ้นกู้  ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงลกัษณะควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหุ้นกู้  และรับทรำบควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ และได้ใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเข้ำลงทุน โดยได้ท ำกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจใน
ควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหุ้นกู้ดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี ข้ำพเจ้ำได้ตดัสินใจในกำรลงทนุในหุ้นกู้ ด้วยตนเอง โดยไมม่ผีู้ ใดหรือเจ้ำหน้ำท่ีใด ชีช้วน หรือชกัจงูเพื่อให้ลงทนุในหุ้นกู้ดงักล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ผู้ ออกหุ้นกู้ หรือผู้ จัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้  หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ รับใบจองซือ้หุ้ นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยท่ี
เกิดขึน้ดงักล่ำว ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้หุ้นกู้ตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้หรือตำมจ ำนวนท่ีผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้จดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ จดัสรรให้และในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้จดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ปฏิเสธกำรจองซือ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ข้ำพเจ้ำยินยอมรับคืนเงินค่ำจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด  ๆ 
ยกเว้นดอกเบีย้ในส่วนท่ี 4 ของหนงัสือชีช้วน) และจะไมเ่ปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรจองซือ้หุ้นกู้  (เว้นแต่กรณีท่ีระบ ุในส่วนท่ี 4 ของหนงัสือชีช้วน) ทัง้นีข้้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นกู้ ท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถำบันและ /หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
ท่ีทจ. 17/2561 เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขออนญุำตและกำรอนญุำตเสนอขำยตรำสำรหนีท่ี้ออกใหมฉ่บบัลงวนัท่ี 17 มกรำคม พ.ศ. 2561 (รวมทัง้ที่มกีำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้ก ำหนดประเภทของนักลงทุนสถำบันและ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทนุสถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรำยใหญ่ ลงวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2560 (ตำมท่ีมกีำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี)   
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำผู้ออกหุ้นกู้ มสีิทธิปฏิเสธกำรจองซือ้หุ้นกู้ และ/หรือไมรั่บจดทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ ไมว่่ำทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่ผู้ลงทนุสถำบนัและ/หรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ดงักล่ำวข้ำงต้นทัง้นี ้หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้  ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันตนเองตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ ออกหุ้นกู้
และผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้มปีระกันของบริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จ ำกัด ครัง้ที่ 1/2564 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มสีิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ และข้อควำมใด ๆ ในหนังสือชีช้วนเพื่อกำรเสนอขำยหุ้นกู้ ดังกล่ำวทุกประกำร 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมใิช่บคุคลที่ถกูห้ำมมใิห้จดัสรรหุ้นกู้ ให้ตำมท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ำพเจ้ำเข้ำลกัษณะเป็นบคุคลที่ระบไุว้ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำไมม่สีิทธิได้รับกำรจดัสรรหุ้นกู้  เว้นแต่เป็นกำรจดัสรรหุ้นกู้ ท่ีเหลือจำกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้อ่ืนทัง้หมด   

ส ำหรับผู้ลงทุนรำยใหญ่  (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 ลงวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2560 (ตำมท่ีมกีำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) หมำยถึง (1) นิติบคุคลที่มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงันี ้(ก) มสี่วนของผู้ ถือหุ้นตำมงบกำรเงินปีล่ำสดุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตัง้แต่หน่ึง
ร้อยล้ำนบำทขึน้ไป (ข) มเีงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำตำมงบกำรเงินปีล่ำสดุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตัง้แต่ยี่สิบล้ำนบำทขึน้ไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝำกแล้วมเีงินลงทนุในทรัพย์สินดังกล่ำวตัง้แต่สี่สิบล้ำนบำทขึน้ไป หรือ (2) บุคคลธรรมดำซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงันี ้(ก) มสีินทรัพย์สทุธิตัง้แต่ห้ำสิบล้ำนบำทขึน้ไป ทัง้นี ้สินทรัพย์ดงักล่ำวไมน่บัรวมมลูค่ำอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นท่ีพกัอำศยัประจ ำของบคุคลนัน้ (ข) มรีำยได้ต่อปีตัง้แต่สี่ล้ำนบำทขึน้ไป (ค) มเีงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำตัง้แต่สิบล้ำนบำทขึน้ไป หรือในก รณีท่ีนับรวมเงิน
ฝำกแล้วมเีงินลงทนุในทรัพย์สินดงักล่ำวตัง้แต่ยี่สิบล้ำนบำทขึน้ไป) 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ลงทนุสถำบนั หรือ ผู้ลงทนุรำยใหญ่ตำมประกำศ ท่ี กจ. 4/2560 ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงและตรวจสอบข้อมลูท่ีจ ำเป็นต่อกำรตดัสินใจลงทนุในหุ้นกู้ ท่ีจะเสนอขำยได้ด้วยตนเอง  ซึ่งข้ำพเจ้ำได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับลักษณะ ควำมเสี่ยง และผลตอบแทนท่ีเก่ียวข้องกับตรำสำรหนีท่ี้ไม่มีกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ (ตรำสำรหนี ้unrated) / ตรำสำรหนีท่ี้มกีำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้  (ตรำสำรหนี ้non-investment grade) เป็นอย่ำงดีแล้วว่ำ “ตรำสำรหนี ้unrated  / ตรำสำรหนี ้non-investment grade อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตและสภำพคล่องสูงกว่ำตรำสำรหนีท้ั่วไป  จึงเหมำะกับผู้ลงทุนท่ีมีควำมรู้และ
สำมำรถรับควำมเสี่ยงในระดบัสงูได้”  และตกลงยินยอมท่ีจะผกูพนัตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขท่ีปรำกฏในหนงัสือชีช้วนทกุประกำร 
ข้ำพเจ้ำได้รับเอกสำรต่ำง ๆ   เก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ดงักล่ำวเพื่อใช้ประกอบกำรตดัสินใจลงทนุครบถ้วนได้แก่ สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (Fact Sheet) รวมถึงเอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น Recap Note (ถ้ำม)ี และ/หรือ รำยงำนอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Report) (ถ้ำมี) รวมถึงได้รับค ำอธิบำยเก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
ควำมเสี่ยง และ ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุจำกผู้แนะน ำกำรลงทนุครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ อำจตรวจดขู้อก ำหนดสิทธิได้ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้  ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้  ส ำนักงำนใหญ่ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้  ในวัน
และเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว     

                  ลงชื่อ                                                                                                              ผู้จองซือ้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                       (                                                                                                           ) 
ในฐำนะผู้ รับมอบอ ำนำจ / ผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนของ                                                                                                                            (ในกรณีผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล)  
ค ำเตือน : 1.กำรลงทุนในหุ้นกู้เป็นกำรลงทุนท่ีมีควำมเส่ียง และก่อนกำรตัดสินใจจองซ้ือหุ้นกู้ ผู้สนใจจองซ้ือหุ้นกู้ควรอ่ำนหนังสือช้ีชวนหรือสรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) อย่ำงรอบคอบแล้ว 
               2.กำรให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตำมท่ีผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ร้องขอ ย่อมมีผลต่อกำรให้บริกำรหรือกำรให้ค ำแนะน ำท่ีลูกค้ำแต่ละรำยจะได้รับจำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบถงึระดบัควำมเสีย่งของหุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ำจองซือ้จำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้  (ซึง่อยู่ที่ระดบั 8) เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้หำกหุ้นกู้ที่ข้ำพเจ้ำจองซือ้มีระดบัควำมเสีย่งสงูกว่ำระดบัควำมเสีย่งตำมแบบประเมินที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน (Suitability Test) ที่ข้ำพเจ้ำ
ได้เคยให้ไว้ลำ่สดุ ข้ำพเจ้ำยงัคงมีควำมประสงค์จะลงทนุในหุ้นกู้ ต่อไป จงึได้ลงลำยมือช่ือเพื่อยืนยนัควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำในใบจองซือ้หุ้นกู้นีก้บัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้  และหำกข้ำพเจ้ำได้รับควำมเสียหำยจำกกำรลงทุนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำตกลงไม่ถือว่ำเป็นควำมผิดของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยหุ้นกู้  และข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสยีหำยหรือเงินใด ๆ จำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ทัง้สิน้ 

ลงช่ือ                                                                                                                ผู้จองซือ้ 
                                                                                                                                                                                                                                                        (                                                                                                            ) 

ในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจ / ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนของ                                                                                                                            (ในกรณีผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล)  
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยสำมำรถปฏิเสธกำรจองซ้ือในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มีประวตัิกำรท ำและไม่ยนิยอมท ำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับควำมเส่ียงตำม Suitability Test ได้ต ำ่กว่ำหุ้นกู้น้ีและไม่ลงนำม ยอมรับควำมเส่ียงของหุ้นกู้ 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ 
ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้  ได้รับกำรจองซือ้หุ้นกู้  จ ำนวนรวม .................................... หน่วย เป็นจ ำนวนเงินรวม.................................บำท ไว้จำกท่ำนแล้ว  โดยได้รับ   เงินโอนผำ่นบำทเน็ต    เงินโอนผำ่นธนำคำร....................................   ATS   กำรตดัเงิน
ฝำกในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เลขท่ีบญัชี...................................  เช็คบคุคล   แคชเชียร์เช็ค   ดร๊ำฟท์  เลขท่ีเชค็/ดร๊ำฟท์...........................ธนำคำร..............................................สำขำ......................................วนัท่ี................................... 
 

ลงนำม............................................................................ (ตวับรรจง) เลขท่ีผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ เลขที........................................ 
 

ระดบัควำมเสี่ยงของหุ้นกู้   8 

ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทนุ....... 
Plain Product 
 

ใบจองซือ้เลขท่ี  

อำย ุ1 ปี 8 เดือน 27 วนั 

ควำมเสีย่งหุ้นกู้  8 
ผลกำรประเมินควำมเสีย่งผู้ลงทนุ………. 
ลงนำมเฉพำะผลประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทนุ น้อยกว่ำ 
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