
  

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

 
ใบจองซือ้หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  

“หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2564 (ชุดที่ 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TNITY236A)” (“หุ้นกู้”) 
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  

มลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  

วนัที่จองซือ้   .......................…....................................……………       
เรียน  คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นกู้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า ช่ือ (นาย/นาง/น.ส./นิติบุคคล/อื่น ๆ (ระบุ)) …………………………………………………………บริหารโดย…………………………………………..ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง   ตนเอง  บุคคลอื่น (โปรดระบ…ุ...……………………) 
เพศ  ชาย  หญิง                   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่………………………….ตรอก/ซอย…………………..……………….ถนน………………….………………………………แขวง/ต าบล…………………..……………………….. 
อ าเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………………..รหสัไปรษณีย์…………………..ประเทศ……………………………โทรศพัท์/มือถือ………………………………………..E-Mail……………………………………….. 
ประเภทผู้จองซือ้  บุคคลธรรมดาในประเทศ  บุคคลธรรมดาต่างประเทศ/สญัชาติ………………………………………..   นิติบุคคลสญัชาติไทย   นิติบุคคลต่างประเทศ/สญัชาติ……………………………………………………….. 
เลขที่บตัรประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท/Passport No. …………………………………………………….วนัที่จดทะเบียนนิติบุคคล/วนัเดือนปีเกิด/พ.ศ……………………………………….อาชีพ…………………………………………………… 
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี………………………………………………        ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  หกัภาษี……………………%   ไม่หกัภาษี        สถานภาพทางการเมือง   ไม่มี  มี (โปรดระบุ)……………………………………………… 
มีความประสงค์ขอจองซือ้ “หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2564 (ชุดที่ 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TNITY236A)” (“หุ้นกู้ ”) โดยมีวตัถุประสงค์ในการ  ลงทุน  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………. 

จ านวนหุ้นกู้ที่จองซือ้ (หน่วย) จ านวนเงิน (บาท) 
ตวัเลข ตวัอกัษร ตวัเลข ตวัอกัษร 

    

หมายเหตุ: การจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน “วิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 3/2564 (ชุดที่ 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2566 (TNITY236A) พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ดงักล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 เงินโอน / Bill Payment                                 
 Bahtnet  ผ่านธนาคาร....................................................... ............... สาขา........................................................................  
 การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS) (เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ เท่านัน้)       
 การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้า    เลขที่...............................................ประเภทบญัชี............................................. (เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ เท่านัน้)     
 เช็ค     แค็ชเชียร์เช็ค    ดร๊าฟท์    
เลขที่เช็ค …………………………...…….............วนัที่ ……………………………………….ธนาคาร ……….……………………………………..................สาขา …………………………………………………………………..…. 
(กรณีเป็นเช็ค แค็ชเชียร์เช็ค และ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่อย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถดัไปเท่านัน้)   

ส าหรับผู้ลงทุน “หุ้นกู้ระยะสัน้ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2563 ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มิถนุายน พ.ศ. 2564 (“TNITY21604A”)” 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนใน ”หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2564 (ชุดที่ 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TNITY236A)” ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้าประสงค์จะรับเฉพาะดอกเบีย้ที่ได้จาก

การลงทุนในหุ้นกู้  TNITY21604A ของข้าพเจ้า โดยส่วนของเงินต้นนัน้ข้าพเจ้าประสงค์จะน ามาลงทุนใน ”หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2564 (ชุดที่ 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TNITY236A)” ต่อไป ทัง้นี ้หาก
จ านวนเงินที่ประสงค์ลงทุนไม่เท่ากบัมลูค่าหุ้นกู้  TNITY21604A  ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ ข้าพเจ้าประสงค์จะรับเงินส่วนต่างคืนหรือช าระค่าจองซือ้เพ่ิม แล้วแต่กรณี 

การรับหลักทรัพย์และการรับดอกเบีย้และ/หรือเงินต้น 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้ ”) และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้มีการจดัท าใบหุ้นกู้ และส่งมอบใบหุ้นกู้มาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้ นกู้  โดยจดัส่งให้ข้าพเจ้า ดงันี  ้
 จดัส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ   
 จดัส่งไปยงับริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั (เฉพาะลูกค้าที่มีบญัชีกบับริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั เท่านัน้) หรือ  
 จดัส่งไปยงัผู้รับฝากทรัพย์สิน ช่ือ…………………………………………………………….……เลขที่สมาชิก……………….……..… 
โดยหากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นกู้  เม่ือครบก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ และ/หรือครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบีย้และ /หรือเงินต้นแก่ข้าพเจ้า โดย (ผู้จองซือ้หุ้นกู้ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
 ก. ให้ด าเนินการจ่ายเช็คขีดคร่อม เฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้จองซือ้ตามที่ระบุในใบจองซือ้ และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้ นกู้   
 ข. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร...............................................................สาขา............................................. ..........บญัชีออมทรัพย์ / กระแสรายวนั เลขที่ .....................................................................   
ทัง้นี ้ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือผู้จองซือ้ที่ระบุในใบจองซือ้ (ในกรณีที่โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหน้าสมดุบญัชีเงินฝากหรือ Bank Statement) 
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ /หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้  ทัง้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลของตราสาร รวมถงึความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้  ดังนี ้ 1.หุ้นกู้นีเ้ป็นตราสารหนีท้ี่ ไม่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเช่ือถอื (Non-Rated Debt Instruments) อีกทัง้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถอืของผู้ออกหุ้นกู้ 2.หุ้นกู้นีอ้าจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสู งกว่าตราสารหนีท้ั่ วไป จึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้ 3.ก่อนตัดสินใจลงทุน ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ควรซึ่งรวมถึงข้อมูลใน Fact Sheet (แนบมาพร้อมในชุดใบจอง) ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้เป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผกูพนัตนเองตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนของผู้ออกตราสารทุกประการ ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนในหุ้ นกู้ ด้วยตนเอง โดยไม่มี
ผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ใดชีช้วน หรือชกัจูงเพ่ือให้ลงทุนในหุ้นกู้ดงักล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซือ้หุ้นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและ
ตกลงว่าจะซือ้หุ้นกู้ตามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวนที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้จดัสรรให้ และกรณีที่ผู้ออกหุ้ นกู้ หรือผู้จัดสรรหุ้ นกู้ ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ) และจะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้  ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ /หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่  ฉบบัลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือใช้แทนที่)  ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้ นกู้ มี
สิทธิปฏเิสธการจองซือ้หุ้นกู้และ/หรือไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดงักล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้
จดัสรรหุ้นกู้ ให้  
ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้อาจตรวจดูข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ได้ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานใหญ่ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ของผู้จัดการการ
จดัจ าหน่ายหุ้นกู้  ส านกังานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้  ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักล่าว 
 
  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงระดบัความเส่ียงของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซือ้จากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้หากหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซือ้มีระดบัความเส่ียงสูงกว่าระดบัความเส่ียงตามแบบประเมินที่ยอมรับได้ของผู้
ลงทุน (Suitability Test) ที่ข้าพเจ้าเคยให้ไว้ล่าสุด ข้าพเจ้ายงัคงมีความประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ต่อไป จึงได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัความประสงค์ของข้าพเจ้าในใบจองซือ้หุ้นกู้นีก้บัผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้ นกู้  และหากข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย
จากการลงทุนดงักล่าว ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  
 

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

วนัท่ีจองซือ้ .............................................................                                                                                                                                   ใบจองซือ้เลขท่ี………………………..………….……………………… 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ได้รับการจองซือ้หุ้นกู้จาก (ชื่อตามใบจอง)  .........................................................................................................................................................…………………………………………...…...... 
เพือ่จองซือ้หุ้นกู้ จ านวน ............................................................................ หน่วย  รวมเป็นเงนิ ....................................................................................................บาท 

โดยช าระเป็น    เงนิโอน / Bill Payment  Bahtnet ผา่นธนาคาร.........................................สาขา........................................  การโอนเงนิผา่นระบบเงนิโอนอัตโนมตัิ (ATS)   การหักเงนิฝากในบัญชีซือ้ขายหุ้นของข้าพเจ้าเลขท่ี
.....................................ประเภทบญัช.ี.......................................  เช็ค  แค็ชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค ………….........................……….…… วนัท่ี ………………..ธนาคาร ……..….…………สาขา …………………...…. 
ผู้ติดต่อผู้ลงทุน ................................................... เลขท่ีใบอนุญาต …………………………….…………. 
ผู้แนะน า …………………………….……                                                                                                                          ลงนาม …………………………………….………….. (ตัวบรรจง) 

ระดบัความเสี่ยงของหุ้นกู้ 8 
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทนุ ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ 
หุ้นกู้  2 ปี 2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซือ้ในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่ วไปยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า  
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นกู้นี ้และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้นี  ้

× ลงช่ือ …………………………………………………..…….… ผู้จองซือ้ / กรรมการผู้มีอ านาจ 
                             (…………………………….……………...………….…………)  
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ/ผู้มีอ านาจลงนามแทนของ...............................................(กรณีผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล)  
 
 

การลงทุนในหุ้นกู้ย่อมมีความเสี่ยง 
และก่อนการตัดสินใจจองซือ้หุ้นกู้ ผู้จองซือ้หุ้นควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นกู้  

× ลงช่ือ ………………….……………………..………..……….… ผู้จองซือ้ / กรรมการผู้มีอ านาจ 
                         (…………………………….……………...………….…………)  
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ/ผู้มีอ านาจลงนามแทนของ...............................................(กรณีผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล)  



 


