
 
ใบจองซือ้เลขที/่Subscription Form No…………………………………………….. 

ใบจองซือ้หุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสทิธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 
“หุ้นกูม้ีประกันของบริษัท รู้ใจ จ ำกัด คร้ังที ่2/2565 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (“หุ้นกู”้) 

Subscription Form for Named-Registered, Unsubordinated and Secured Debentures with a Debentureholders’ Representative 
“Secured Debentures of Roojai Company Limited No. 2/2022 Due 2023” (the “Debentures”) 

เสนอขายผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ตามท่ีระบใุนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนงัสือชีช้วน/ บรษิัทฯไม่ไดจ้ดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
มูลค่าท่ีตราไวห้นว่ยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 938.9670 บาท  

Offering by way of Institutional Investors and/or High Net Worth Investors / Non-Rated Debentures  
Issued with face value of Baht 1,000 per unit and at the offering price of Baht 938.9670 per unit 

วนัท่ีจองซือ้/Subscription Date   .......................…....................................……………      
เรียน  คณะกรรมการบรษิัท รูใ้จ จ ากดั (“บรษิัทฯ”)/To the Board of Directors of Roojai Company Limited (the “Company”) 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นกู้ โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง/ Details of Subscriber. Please completely and clearly fill in information in block letters. 

ขา้พเจา้ ช่ือ (นาย/นาง/น.ส./นติิบคุคล/อ่ืน ๆ (ระบ)ุ) …………………………………………………………บรหิารโดย…………………………………………..ผูร้บัประโยชนท่ี์แทจ้รงิ  ตนเอง  บคุคลอ่ืน (โปรดระบ)ุ…...……………………….. 
I/we (Mr./ Mrs./ Miss/ Juristic Person/ Others (please specify)) ………………………………………managed by…………………………………………. Beneficiary  myself/ourselves others (please specify) …...………………. 
เพศ/Sex  ชาย/Male  หญิง/Female   ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้เลขท่ี/Contacting Address No.………………………….ตรอก/ซอย/Alley…………………..……………….ถนน/Road………………….………………………………แขวง/ต าบล/Sub-district………………..………………………..อ าเภอ/เขต/District…………………………..
จงัหวดั/Province………………………………..รหสัไปรษณีย/์Post Code…………………..ประเทศ/Country……………………………โทรศพัท/์มือถือ/Telephone/Mobile………………………………………..E-Mail………………………………………. 
ประเภทผูจ้องซือ้/Type of Subscriber  บคุคลธรรมดาในประเทศ/ Domestic individual  บคุคลธรรมดาต่างประเทศ/Foreigner/สญัชาติ/Nationality……………………… นติิบคุคลสญัชาติไทย/Domestic Juristic Person  นติิบคุคลต่างประเทศ/Foreign Juristic Person/สญัชาติ/Nationality………………………เลขท่ีบตัรประชาชน/
เลขทะเบียนบรษิัท/ID Card No./Company Registration No./Passport No. ………………………....วนัท่ีจดทะเบียนนติิบคุคล/วนัเดือนปีเกิด (พ.ศ)/ Company Registration Date/ Date of Birth (B.E.)……………………………………….อาชีพ/Profession………………………………เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/ Tax ID 
No.………………..…………….ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย/ Withholding Tax  หกัภาษี/ Withholding Tax……………………%   ไม่หกัภาษี/ No Withholding Tax    สถานภาพทางการเมือง/Political Status   ไม่มี/No  มี (โปรดระบ)ุ/ Yes (please specify)……………………………………………… 
แหลง่ท่ีมาของเงินท่ีใชใ้นการจองซือ้/Source of funds                        บคุคลธรรมดา/Individual:  เงินเดือน/Salary    ธุรกิจสว่นตวั/Self employed    เงินออม/Savings    รายไดจ้ากการลงทุน/Investment income     มรดก/Inheritance    อ่ืนๆ/Others (โปรดระบุ/please specify) ....................................................................... 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้/can choose more than 1 choice)    นติิบคุคล/Juristic Person:   เงินจากการด าเนนิธุรกิจ    อ่ืนๆ/Others (โปรดระบ/ุplease specify).............................................................................................................................................................................................................................................................. 
มีความประสงคข์อจองซือ้ “หุน้กูมี้ประกนัของบรษิัท รูใ้จ จ ากดั ครัง้ท่ี 2/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ  ลงทนุ  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………. 
hereby intend to subscribe the “Secured Debentures of Roojai Company Limited No. 2/2022 Due 2023” with objective of  investment  others (please specify) ………………………. 

จ ำนวนหุ้นกู้ทีจ่องซือ้ (หน่วย)/ Subscribed Debentures (Units) จ ำนวนเงิน (บำท)/ Amount (Baht) 

ตวัเลข/Figure ตวัอกัษร/Character ตวัเลข/Figure ตวัอกัษร/Character 

    

หมายเหตุ: การจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบไุวใ้นวธีิการจองและการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกูมี้ประกนัของบรษิัท รูใ้จ จ ากดั ครัง้ท่ี 2/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงินค่าจองซือ้หุน้กูด้งักล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
Remark: The subscription and the subscription payment shall be in accordance with details and conditions as specified in subscription method and subscription payment of Secured Debentures of Roojai Company Limited No. 2/2022 Due 2023. In this regard, I/We hereby submit the payment for the Debentures 
subscription by (choose either of the followings): 
 เงินโอน (Wire Transfer) /Bill Payment                                 
 Bahtnet ผา่นธนาคาร/ Bahtnet through the following bank...................................................................... สาขา/branch........................................................................ 
 การโอนเงินผา่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS) (เฉพาะลกูคา้ท่ีมีบญัชีกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้กูเ้ทา่นัน้)/Wire Transfer through Automatic Transfer System (ATS) (only if the subscriber has an account with the Placement Agent)        
 การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้/ Debit from my/our securities trading account   เลขท่ี/no.................................................ประเภทบญัชี/account type............................................. (เฉพาะลกูคา้ท่ีมีบญัชีกบัผูจ้ดัจ าหนา่ยหุน้กูเ้ท่านัน้) (only if the subscriber has an account with the Placement Agent)      
 เช็ค/Cheque     แคชเชียรเ์ช็ค/Cashier Cheque    ดร๊าฟท/์Draft    

เลขท่ีเช็ค/Cheque No. …………………………...……..........วนัท่ี/Date……………………………………. ธนาคาร/Bank……….……………………………....................สาขา/Branch ………………………………………………………………. 

(กรณีเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค และ ดร๊าฟท ์ใหล้งวนัท่ีอย่างชา้ไม่เกินวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถดัไปเทา่นัน้) (Payment by cheque, cashier cheque or draft must be dated no later than 18 March B.E.2565 (2022) and must be collectible from a 
clearing house in Bangkok area within the following business day) 

กำรรับหลักทรัพยแ์ละกำรรับดอกเบีย้และ/หรือเงินต้น/Allotment of Debentures and Payment of Interest and/or Principal 

หากขา้พเจ้าไดร้บัการจดัสรรหุน้กูด้งักล่าวแลว้ ข้าพเจา้ตกลงใหด้ าเนินการออกใบหุน้กู้ท่ีไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายใหบ้รษิัท รูใ้จ จ ากดั (“ผูอ้อกหุน้กู”้) และ/หรือนายทะเบียนหุน้กูด้  าเนนิการใด ๆ เพื่อใหมี้การจดัท าใบหุน้กูแ้ละสง่มอบใบหุน้กูม้าใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้
โดยจดัสง่ใหข้า้พเจา้ ดงันี ้
If the Debentures are allocated to me/us, I/we allow Roojai Company Limited (the “Issuer”) to issue a debenture certificate in my/our name and allow the Issuer and/or the Registrar to proceed with any action to issue the debenture certificate and deliver the debenture certificate to me/us within 15 business days from 
the subscription closing date with the following delivery method: 
 จดัสง่ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุวข้า้งตน้ หรือ/by registered mail to the address specified above; or  
 จดัสง่ไปยงับรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั (เฉพาะลกูคา้ท่ีมีบญัชีกบับรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั เทา่นัน้) หรือ/ by delivering to Trinity Securities Company Limited (only for the case that the subscriber has an account with Trinity Securities  Company Limited ) 
 จดัสง่ไปยงัผูร้บัฝากทรพัย์สนิ/ by delivering to custodian ช่ือ/Name…………………………………………………………….……เลขท่ีสมาชิก/Member No.……………….……..… 

โดยหากขา้พเจ้าไดร้บัการจดัสรรหุน้กู้ เม่ือครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ ขา้พเจา้ตกลงใหจ้่ายเงินตน้แก่ขา้พเจ้า โดย  

If the Debentures are allocated to me/us, when the Debentures are matured, I/we agree that the Issuer shall pay the principal to me/us by: 

 โอนเงินเข้ำบัญชี/ transferring the payment to account bank ธนาคาร/bank............................................สาขา/branch..........................................บญัชีออมทรพัย/์กระแสรายวนั เลขท่ี/savings account/current account no................................ 

ทัง้นี ้ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือผูจ้องซือ้ท่ีระบใุนใบจองซือ้ (ในกรณีท่ีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหนา้สมุดบญัชีเงินฝากหรือ Bank Statement)/ Please note that the account name shall be in the same name of the subscriber as specified in this subscription form (in case of transferring the payment to the bank account, 
please also attached the front page of the account book or bank statement). 

ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบนัการเงิน (รวมถึงบรษิัทหลกัทรพัย ์ และ/หรือ นติิบคุคลอ่ืนใด) ท่ีขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการแสดงตน และ/หรือ การระบตุวัตนของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหนา่ยหุน้กู ้ ทัง้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ข้ำพเจ้ำได้
รับทรำบข้อมูลของตรำสำร รวมถงึควำมเสีย่งในกำรตัดสนิใจลงทุนในหุ้นกู้ ดังนี ้1.หุ้นกู้นีเ้ป็นตรำสำรหนีท้ีไ่ม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถอื (Non-Rated Debt Instruments) อีกท้ัง ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถอืของผู้ออกหุ้นกู้ 2.หุ้นกู้นีอ้ำจมีควำมเสีย่งด้ำนเครดติและสภำพคล่องสูงกว่ำตรำสำรหนี้

ท่ัวไป จงึเหมำะสมกับผู้ลงทุนทีม่ีควำมรู้และสำมำรถรับควำมเสีย่งในระดับสูงได้ 3.ก่อนตัดสนิใจลงทุน ข้ำพเจ้ำได้ศกึษำข้อมูลต่ำงๆ ตำมทีค่วรซึ่งรวมถงึข้อมูลใน Fact Sheet (แนบมำพร้อมในชุดใบจอง) ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปเกีย่วกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่งของหุ้นกู้เป็นอย่ำงดแีล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมทีจ่ะ
ผูกพันตนเองตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขทีป่รำกฏในข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้ทุกประกำร ขา้พเจา้ไดต้ดัสนิใจในการลงทุนในหุน้กูด้ว้ยตนเอง โดยไม่มีผูใ้ดหรือเจา้หนา้ท่ีใดชีช้วน หรือชกัจูงเพ่ือใหล้งทนุในหุน้กูด้งักล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้กู ้ หรือเจา้หนา้ท่ีผูร้บัใบ
จองซือ้หุน้กูไ้ม่ตอ้งรบัผดิชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้กูต้ามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือตามจ านวนท่ีผูอ้อกหุน้กู้หรือผูจ้ดัจ าหนา่ยหุน้กูจ้ดัสรรให ้ และกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูห้รือผูจ้ดัสรรหุน้กูป้ฏิเสธการจองซือ้ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ขา้พเจา้ยินยอมรบัคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด 
ๆ) และจะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลกิการจองซือ้หุน้กู ้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้รบัทราบวา่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ ตามบทนยิามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนยิามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนีท้กุประเภท ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2552 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนยิามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ผูล้งทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ ์2560 ซึง่ผูอ้อกหุน้กูไ้ด้จดข้อจ ากดัการโอนต่อส  านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หา้มไม่ใหมี้การโอนเปล่ียนมือหุน้กู้ในทอดใดๆแก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนดงักลา่ว ดงันัน้ ผูอ้อกหุน้กู ้ และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กู้จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าในทอดใดๆ หากการโอนนัน้จะเป็นการขัดต่อข้อจ ากัดการโอนดงักลา่ว เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี ้ ตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสทิธิ หากการโอนใดจะเป็นการขดัต่อขอ้ก าหนดสทิธิ ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กูข้อสงวนสทิธิท่ีจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้กูด้งักลา่ว 
ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้กูอ้าจตรวจดูขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูไ้ดท่ี้ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ส  านกังานใหญ่ของบรษิัท รูใ้จ จ ากดั ส  านกังานใหญ่ของผูจ้ดัจ าหนา่ยหุน้กู ้ และส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ในวนัและเวลาท าการของสถานท่ีดงักลา่ว 
I/We agree and allow the financial institution (including securities company and/or other juristic person), which I/we have made financial transaction with, to disclose any information in relation to my/our identification to the Placement Agent pursuant to related anti-money laundering laws. I/We have acknowledged the 
details of the Debentures and all risks associated with investment in the Debentures as follows: 1. The Debentures are non-rated debt instruments and the Issuer has not been rated by any of the credit rating agency. 2. The Debentures may bear credit risk and liquidity risk higher than debt instruments in general, 
therefore the Debentures are suitable for sophisticated investors who are able to bear the high risk of such investment. 3. Prior to the subscription, I/we have well studied all relevant information including information in Fact Sheet (as attached to this Subscription Form) which is a summary of the offering of, type of 
and risks associated with the Debentures. I/We agree to be bound by the terms and conditions specified in the Terms and Conditions of the Debentures (the “Conditions”). I/We, by myself/ourselves, have made my/our own decision in investing in the Debentures, without any person nor any officer inducing or 
persuading me/us to invest in the Debentures. If any damages arise, the Issuer, the Placement Agent or the officer who received the Subscription Form shall not be responsible for such damages. I/We undertake and agree to subscribe the Debentures in accordance with the subscribed amount or the amount allocated 
by the Issuer or the Placement Agent and if the Issuer or the Placement Agent refused the subscription (either in whole or in part), I/we agree to receive the refund of the subscription (without interest and/or damages) and will not change or cancel the subscription of the Debentures. I/We acknowledge that the Issuer 
has been approved to offer the Debentures to persons qualified as “ Institutional Investors”  and/or “High Net Worth Investors”  as defined under the Notification No.  Kor Jor.  5/2552 Re:  Determination of Definitions in Notifications relating to Issuance and Offer for Sale of Debt Securities dated 13 March 2009 (as 
amended), and Notification No. Kor Jor. 4/2560 Re: Determination of Definitions of Institutional Investors, Ultra High Net Worth Investors and High Net Worth Investors dated 8 February 2017 (as amended). The Issuer has registered such transfer restriction with the SEC that there shall be no transfer of the Debentures 
to any person other than such persons.  In this case, the Issuer and/or the Registrar shall have the right to not accept the registration of any transfer of the debentures in contravention to the above transfer restriction except for the transfer by inheritance.  In addition, any transfer that violates the Conditions, the Issuer 
and/or the Registrar shall reserve the right to not accept or register such transfer of Debentures 
Subscribers may request to inspect the Conditions at the Office of the Securities and Exchange Commission, head office of Roojai Company Limited, head office of the Placement Agent or head office of the Debentureholders’ Representative during the office hours of the said office on any business day. 
 

  

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจ้าไดร้บัทราบถึงระดบัความเส่ียงของหุน้กูท่ี้ขา้พเจ้าจองซือ้จากผูจ้ดัจ าหนา่ยหุน้กูเ้รียบรอ้ยแลว้ ทัง้ นี ้หากหุน้กูท่ี้ข้าพเจา้จองซือ้มีระดบัความเส่ียงสงูกวา่ระดบัความเส่ียงตามแบบประเมินท่ียอมรบัไดข้องผูล้งทนุ (Suitability Test) ท่ีขา้พเจา้เคยใหไ้วล้่าสดุ ขา้พเจ้ายงัคงมีความประสงคจ์ะลงทนุในหุน้กูต้่อไป จึงไดล้ง
ลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัความประสงคข์องขา้พเจา้ในใบจองซือ้หุน้กูนี้ก้บัผูจ้ดัจ าหนา่ยหุน้กู ้และหากขา้พเจา้ไดร้บัความเสียหายจากการลงทนุดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงไม่ถือวา่เป็นความผดิของผูจ้ดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และขา้พเจา้จะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผูจ้ดัจ าหนา่ยหุน้กู้ 

I/We confirm that I/we understand the risk level of the Debentures that I/we have subscribed from the Placement Agent. If the Debentures have a risk level higher than my/our acceptable risk level specified in the most recent Suitability Test that I/we have provided, I/we still intend to invest in the Debentures. 
Therefore, I/we have signed and delivered the Subscription Form to the Placement Agent to confirm my/our intention. If I/we suffer any loss from the investment in the Debentures, I/we agree that the Placement Agent will not be responsible and I/we will not make claim for any damages or money against the Placement 
Agent.  
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่ผู้จัดจ ำหน่ำยหุ้นกู/้ For Placement Agent’s officer 

วนัท่ีจองซือ้/Subscription Date .............................................................                                                                                                                                   ใบจองซือ้เลขท่ี/Subscription Form No………………………..………….……………………… 
ผู้จัดจ ำหน่ำยหุ้นกู ้ไดร้บัการจองซือ้หุน้กูจ้าก (ช่ือตามใบจอง)/ The Placement Agent received subscription of Debentures from (name in Subscription Form)  ..............................................................................................................................................................................................................................................................…...... 
เพ่ือจองซือ้หุน้กู ้จ านวน/ for subscription of the Debentures amounting of  ............................................................................ หน่วย/units  รวมเป็นเงิน/totalling  ....................................................................................................บาท/Baht 
โดยช าระเป็น/paid by  เงินโอน(Wire Transfer) / Bill Payment  Bahtnet ผา่นธนาคาร/Bahtnet through the following bank.........................................สาขา/branch........................................  การโอนเงินผา่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS)/Wire Transfer through Automatic Transfer System (ATS)  การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขาย
หุน้ของขา้พเจา้เลขท่ี/debit from my/our securities trading account no. ...........................ประเภทบญัชี/account type........................  เช็ค/cheque  แคชเชียรเ์ช็ค/cashier cheque  ดร๊าฟท/์draft  เลขท่ีเช็ค/cheque no. …….......…….…… วนัท่ี/date………………..ธนาคาร/bank……..….…………สาขา/branch ………………… 
ผูต้ิดต่อผูล้งทนุ/Investor Contact ................................................... เลขท่ีใบอนญุาต/License No. …………………………….…………. 
ผูแ้นะน า/Consultant…………………………….……                                                                                                                          ลงนาม/signed …………………………………….………….. (ตวับรรจง)/(block letters) 

กำรลงทุนในหุ้นกู้ย่อมมคีวำมเสีย่งและก่อนกำรตัดสนิใจจองซือ้หุ้นกู้ ผู้จองซือ้หุ้นควรศกึษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ
ก่อนตัดสนิใจจองซือ้หุ้นกู้ 

Please be aware that there are risks associated with investment in debentures. Subscribers should have 
thoroughly studied the relevant information before subscribing. 

 
 

× ลงช่ือ/signed ………………….……………………..………..……….… ผูจ้องซือ้/Subscriber/ กรรมการผูมี้อ  านาจ/Authorized Signatory 
                       (…………………………….……………...………….…) 

ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ/ผูมี้อ  านาจลงนามแทนของ/ As an attorney/an authorized person of...............................................(กรณีผูจ้องซือ้เป็นนติิบคุคล)/(if the subscriber is a juristic person) 

ผู้จัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้สำมำรถปฏเิสธกำรจองซือ้ในกรณีทีผู้่ลงทุนท่ัวไปยังไม่มีประวัตกิำรท ำและไม่ยินยอมท ำ Suitability Test 
หรือผู้ลงทุนรับควำมเสีย่งตำม Suitability Test ได้ต ่ำกว่ำหุ้นกู้นี ้และไม่ลงนำมยอมรับควำมเสีย่งของหุ้นกู้นี ้

The Placement Agent can decline subscription in case a retail investor has no history of completion of and deny to 
complete the Suitability Test or the investor can bear the risk according to Suitability Test lower than these Debentures 

and does not sign to accept the risk of the Debentures. 

ระดับควำมเสีย่งของหุ้นกู้ 8/ Risk Level of Debentures 8 
ผลกำรประเมินควำมเสีย่งของผู้ลงทุน ............... 

Risk Assessment Result of the Investor ............... 

 
 
 
 
 
 
 
  

× ลงช่ือ/signed ………………….……………………..………..……….… ผูจ้องซือ้/Subscriber/ กรรมการผูมี้อ  านาจ/Authorized Signatory 

                       (…………………………….……………...………….…) 

ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ/ผูมี้อ  านาจลงนามแทนของ/ As an attorney/an authorized person of...............................................(กรณีผูจ้องซือ้เป็นนติิบคุคล)/(if the subscriber is a juristic person) 

อำยุหุ้นกู้  1 ปี  

Plain Product 


