
  

ใบจองซือ้เลขที.่...........................…....................................…………… 
 

 

ใบจองซือ้หุน้กู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้  
“หุน้กู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่2/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนวันที ่26 มกราคม พ.ศ. 2566” 

เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่  
มลูคา่ท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  

เรียน  คณะกรรมการบรษัิท ทรนีีตี ้วฒันา จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) วนัท่ีจองซือ้   .......................…....................................……………      

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นกู้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ขา้พเจา้ ช่ือ (นาย/นาง/น.ส./นิติบคุคล/อ่ืน ๆ (ระบ)ุ) …………………………………………………………บรหิารโดย…………………………………………..ผูร้บัประโยชนท่ี์แทจ้ริง   ตนเอง  บคุคลอ่ืน (โปรดระบ…ุ...……....................……………) 
เพศ  ชาย  หญิง          ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได ้เลขท่ี………………………….ตรอก/ซอย…………………..……………….ถนน………………….………………………………แขวง/ต  าบล…………………..………………………..………………… 
อ าเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………………..รหสัไปรษณีย…์………………..ประเทศ……………………………โทรศพัท/์มือถือ…………………………………..E-Mail………………………………………..………………… 
ประเภทผูจ้องซือ้  บคุคลธรรมดาในประเทศ  บคุคลธรรมดาตา่งประเทศ/สญัชาติ…………………………………..   นิติบคุคลสญัชาติไทย   นิติบคุคลตา่งประเทศ/สญัชาติ………………………………………………………..………….……… 
เลขท่ีบตัรประชาชน/เลขทะเบียนบรษัิท/Passport No. …………………………………….วนัท่ีจดทะเบียนนิติบคุคล/วนัเดือนปีเกิด/พ.ศ……………………………………….อาชีพ……………………………………………………………….……… 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี………………………………………        ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  หกัภาษี……………………%   ไมห่กัภาษี        สถานภาพทางการเมือง   ไมม่ี  มี (โปรดระบ)ุ………………………………………………………….……… 
แหลง่ท่ีมาของรายไดจ้ากตา่งประเทศ       ไมม่ี        มี (ระบช่ืุอประเทศ) .................................................................................................................................................................................................................................................................... 
แหลง่ท่ีมาของเงินท่ีใชใ้นการจองซือ้  บคุคลธรรมดา :    เงินเดือน   ธรุกิจสว่นตวั   เงินออม    รายไดจ้ากการลงทนุ   มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...................................................................................................................................................... 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)          นิติบคุคล      :    เงินจากการด  าเนินธรุกิจ       อ่ืนๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................................................................................................................................. 
โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการ  ลงทนุ  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………….…………………….…………… 
ขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคใ์นการท าธรุกรรม เพ่ือขอจองซือ้และขอใหจ้ดัสรร “หุน้กูร้ะยะสัน้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2566” ดงันี ้

จ านวนหุ้นกู้ทีจ่องซือ้ (หน่วย) จ านวนเงนิ (บาท) 
ตัวเลข ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักษร 

    
หมายเหต:ุ การจองซือ้หุน้กูแ้ละการช าระเงินโดยผูจ้องซือ้หุน้กูต้อ้งเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเพ่ือการออกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี ้("หนงัสือชีช้วน") และผูจ้องซือ้หุน้กูต้กลงและรบัทราบวา่ บริษัท ทรีนีตี ้วฒันาจ ากดั (มหาชน)  ("ผูอ้อกหุน้
กู"้) หรือผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กูม้ีสิทธิปฏิเสธไมร่บัการจองซือ้หุน้กูห้ากผูจ้องซือ้หุน้กูก้ระท าการผิดจากรายละเอียดและเง่ือนไขดงักลา่ว พรอ้มกนันีข้า้พเจา้ขอสง่เงินคา่จองซือ้หุน้กูด้งักลา่วโดย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 เงินโอน / Bill Payment                          Bahtnet ผา่นธนาคาร...................................................................... สาขา........................................................................ 
 การโอนเงินผา่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS) (เฉพาะลกูคา้ท่ีมีบญัชีกบัผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กูเ้ท่านัน้)       
 การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้    เลขท่ี...............................................ประเภทบญัชี............................................. (เฉพาะลกูคา้ท่ีมีบญัชีกบัผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กูเ้ท่านัน้)     
 เช็ค     แคช็เชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์  เลขท่ีเช็ค …………………………...…….............วนัท่ี ……………………………………….ธนาคาร ……….…………………………............……......สาขา ………………………………………………… 
(กรณีเป็นเชค็ แคช็เชียรเ์ช็ค และ ดร๊าฟท ์ใหล้งวนัท่ีอย่างชา้ไมเ่กินวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส  านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถดัไปเท่านัน้)   

ส าหรับผู้ลงทุน “หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่3/2564 (ชุดที ่1) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“TNITY225A”)”  
 ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะลงทนุใน ”หุน้กูร้ะยะสัน้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2566” (TNITY23126A) ตามจ านวนท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้ โดยขา้พเจา้ประสงคจ์ะรบัเฉพาะดอกเบีย้ท่ีได้

จากการลงทนุในหุน้กู ้TNITY225A ของขา้พเจา้ โดยสว่นของเงินตน้นัน้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะน ามาลงทนุใน ”หุน้กูร้ะยะสัน้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 26 มกราคม  พ.ศ. 2566” (TNITY23126A)  ตอ่ไป 
ทัง้นี ้หากจ านวนเงินท่ีประสงคล์งทนุไมเ่ท่ากบัมลูคา่หุน้กู ้ TNITY225A ท่ีขา้พเจา้มีอยู่ ขา้พเจา้ประสงคจ์ะรบัเงินสว่นตา่งคืนหรือช  าระคา่จองซือ้เพ่ิม แลว้แตก่รณี 

การรับหลักทรัพยแ์ละการรับดอกเบีย้และ/หรือเงนิต้น 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูด้งักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการออกใบหุน้กูท่ี้ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ  ากดั (มหาชน) (“ผูอ้อกหุน้กู”้) และ/หรือนายทะเบียนหุน้กูด้  าเนินการใด ๆ 
เพ่ือใหม้กีารจดัท าใบหุน้กูแ้ละสง่มอบใบหุน้กูม้าใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้โดยจดัสง่ใหข้า้พเจา้ ดงันี ้
 จดัสง่ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบไุวข้า้งตน้ หรือ    จดัสง่ไปยงับริษัทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ  ากดั (เฉพาะลกูคา้ท่ีมีบญัชีกบับริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ากดั เท่านัน้) หรอื 
 จดัสง่ไปยงัผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ช่ือ…………………………………………………………….……เลขท่ีสมาชิก……………….……..… 
โดยหากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กู ้เมื่อครบก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ และ/หรือครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ขา้พเจา้ตกลงใหจ้่ายดอกเบีย้และ/หรือเงินตน้แก่ขา้พเจา้ โดย (ผูจ้องซือ้หุน้กูเ้ลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 ก. ใหด้  าเนินการจา่ยเชค็ขดีคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายช่ือผูจ้องซือ้ตามท่ีระบใุนใบจองซือ้ และสง่ไปทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้  
 ข. โอนเงนิเข้าบัญช ีธนาคาร...............................................................สาขา.......................................................บญัชีออมทรพัย ์/ กระแสรายวนั เลขท่ี .....................................................................   
ทัง้นี ้ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือผูจ้องซือ้ท่ีระบใุนใบจองซือ้ (ในกรณีท่ีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหนา้สมดุบญัชีเงินฝากหรือ Bank Statement) 
ในการจองซือ้หุน้กูค้รัง้นี ้ขา้พเจา้ (โปรดกากบาทในช่องท่ีเลือก)    ไมป่ระสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วนเน่ืองจากไดร้บัสรุปขอ้มลูส  าคญัของตราสาร (factsheet) แลว้                  ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเลม่หรือรูปแบบอ่ืนตามท่ีก าหนด (ถา้มี) 
ขา้พเจา้ขอใหค้วามยินยอมแตง่ตัง้ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ากดั ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีผู้ออกหุน้กูไ้ดเ้สนอแตง่ตัง้ 
ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ นิติบคุคลอ่ืนใด) ท่ีขา้พเจา้มีการท าธรุกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรือ การระบตุวัตนของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กู ้
ทัง้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลของตราสาร รวมถงึความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ ดังนี ้1.หุ้นกู้นีเ้ป็นตราสารหนีท้ีไ่ม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 
(Non-Rated Debt Instruments) อกีท้ัง ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของผู้ออกหุ้นกู้ 2.หุ้นกู้นีอ้าจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนีท่ั้วไป จงึเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีม่ีความรู้และสามารถรับความ
เสี่ยงในระดับสูงได้ 3.ก่อนตัดสินใจลงทุน ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ควรซึ่งรวมถึงข้อมูลใน Fact Sheet (แนบมาพร้อมในชุดใบจอง) ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้เป็นอย่างดีแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมทีจ่ะผูกพันตนเองตามข้อก าหนดและเงือ่นไขทีป่รากฏในหนังสือชีช้วนของผู้ออกตราสารทุกประการ ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทนุในหุน้กูด้ว้ยตนเอง โดยไมม่ีผูใ้ดหรือเจา้หนา้ท่ีใดชีช้วน หรือชกัจงูเพ่ือใหล้งทนุในหุน้กูด้งักลา่ว 
หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กู ้หรือเจา้หนา้ท่ีผูร้บัใบจองซือ้หุน้กูไ้มต่อ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้กูต้ามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือตามจ านวนท่ีผูอ้อกหุน้กูห้รือ
ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กูจ้ดัสรรให ้และกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูห้รือผูจ้ดัสรรหุน้กูป้ฏิเสธการจองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ข้าพเจา้ยินยอมรบัคืนเงินคา่จองซือ้ (โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใด ๆ) และจะไมเ่ปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้หุน้กู ้ทัง้นี ้
ขา้พเจา้รบัทราบวา่ผูอ้อกหุน้กูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ท่ี กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุราย
ใหญ่พิเศษ และผูล้งทนุรายใหญ่  ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนท่ี) ขา้พเจา้รบัทราบวา่ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิปฏิเสธการจองซือ้หุน้กูแ้ละ/หรือไมร่บัจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ ใหแ้ก่บคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผูล้งทุน
สถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ดงักลา่วขา้งตน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้มิใช่บคุคลท่ีถกูหา้มมิใหจ้ัดสรรหุน้กูใ้ห ้ 
ทัง้นี ้หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กู ้ขา้พเจา้ยินยอมผกูพนัตนเองตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูส้  าหรบั “หุน้กูร้ะยะสัน้ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 
2566” ("ขอ้ก าหนดสิทธิ") และ/หรือ ขอ้ก าหนดสทิธิซึ่งอาจจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหนา้ และขอ้ความใด ๆ ในหนงัสือชีช้วนทกุประการ 
ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารตา่งๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุครบถว้นไดแ้ก่ Fact Sheet รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  Recap Note (ถา้มี) และ/หรือ รายงานอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Report) (ถา้มี) รวมถึง
ไดร้บัค  าอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนจากผูแ้นะน าการลงทนุครบถว้นแลว้  ทั้งนี ้ผูจ้องซือ้หุน้กูอ้าจตรวจดขูอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูไ้ดท่ี้ส  านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานใหญ่ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ  ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กู ้ส  านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู ้ในวนัและเวลาท าการของสถานท่ีดงักลา่ว 
ขา้พเจา้รบัทราบวา่ผูจ้ดัการการจัดจ  าหน่ายหุน้กูจ้ะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดใ้หไ้วต้ามใบจองซือ้หุน้กูนี้ ้ และจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กู ้ นายทะเบียนหุน้กู ้ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กู ้ ผูร้ ับฝากหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการ 
กลต.และหน่วยงานก ากับดแูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ("บุคคลท่ีไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลู") เพ่ือปฏิบัติตามใบจองซือ้หุน้กูข้องขา้พเจา้นี ้ รวมถึงการด  าเนินการอ่ืนใดท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ท่ีของบคุคลท่ีไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูตามรายละเอียดท่ีได้
ก  าหนดไวใ้นสญัญา ขอ้ตกลง หรือเอกสารใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้โปรดอา่นเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายสว่นตวัหรือเอกสารใดๆท่ีก าหนดขึน้เพ่ือแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถึงการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ("นโยบายความเป็นสว่นตวั") ของบคุลลท่ีไดร้บั
การเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วท่ีแว๊บไซตห์รือช่องทางอ่ืนใดท่ีบคุคลไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วก าหนดเวน้แตบุ่คุคลท่ีไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 (และท่ีอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กูอ้าจมีการบนัทึกบทสนทนาระหวา่งขา้พเจา้กบัผูจ้ดัการการจ าหน่ายหุน้กู ้และ/ หรือ จดัเก็บ และ/หรือบนัทึกหรือประมวลผลขอ้มลูเก่ียวกบัขา้พเจา้ และหรือรายการใชบ้ริการ และหรือการด  าเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการ
ของขา้พเจา้เพ่ือประโยชนใ์นการปรบัปรุงและการใหบ้ริการของผูจ้ดัจ  าหน่ายหุน้กูแ้ละเพ่ือเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใชบ้ริการโดยขา้พเจา้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือขอ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้
ตามกฏหมาย 
 
 
  
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดร้บัทราบถึงระดบัความเสี่ยงของหุน้กูท่ี้ขา้พเจา้จองซือ้อยู่ท่ีระดบั 8 จากผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กูเ้รียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้หากหุน้กูท่ี้ขา้พเจา้จองซือ้มีระดบัความเสี่ยงสงูกวา่ระดบัความเสี่ยงตามแบบประเมินท่ียอมรบัไดข้อง
ผูล้งทนุ (Suitability Test) ท่ีขา้พเจา้เคยใหไ้วล้า่สดุ ขา้พเจา้ยงัคงมีความประสงคจ์ะลงทนุในหุน้กูต้่อไป จึงไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัความประสงคข์องขา้พเจา้ในใบจองซือ้หุน้กูนี้ก้บัผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กู ้และหากขา้พเจา้ไดร้บัความเสียหายจากการ
ลงทนุดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงไมถื่อวา่เป็นความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหุน้กู ้และขา้พเจา้จะไมเ่รียกรอ้งคา่เสียหายหรือเงินใด ๆ จากผูจ้ดัการการจัดจ  าหน่ายหุน้กู ้

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ส าหรับเจ้าหน้าที ่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

วนัท่ีจองซือ้ .............................................................      ใบจองซือ้เลขท่ี………………………….……………………… 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ไดร้บัการจองซือ้หุน้กูจ้าก (ช่ือตามใบจอง)  ............................................................…...…......เพ่ือจองซือ้หุน้กู ้จ  านวน ........................................ หน่วย  รวมเป็นเงิน ...........................................................................บาท 
โดยช าระเป็น    เงินโอน / Bill Payment  Bahtnet ผา่นธนาคาร.........................................สาขา........................................  การโอนเงินผา่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS)   
 การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหุน้ของขา้พเจา้เลขท่ี.....................................ประเภทบญัชี........................................  เช็ค  แคช็เชียรเ์ช็ค  ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค ………….........................……….…… วนัท่ี ………………..
ธนาคาร ……..….…………สาขา …………………...…. 
ผูต้ิดตอ่ผูล้งทนุ ................................................... เลขท่ีใบอนญุาต …………………………….…………. 
ผูแ้นะน า …………………………….……                                                                                                                            ลงนาม …………………………………….………….. (ตวับรรจง) 

ระดบัความเส่ียงของหุน้กู้ 8 
ผลการประเมินความเส่ียงของผู้ลงทุน ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับหุน้กู้ 8 เดอืน 16 วัน 
Plain Product 

 
 
 
 
 
 
 
 

× ลงช่ือ ………………….……………………..………..……….… ผูจ้องซือ้ / กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
                         (…………………………….……………...………….…………) 
ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ/ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนของ...............................................(กรณีผูจ้องซือ้เป็นนิติบคุคล) 
 

ค าเตือน 1.  การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นกู้ ผู้จองซือ้หุ้นกู้ควรท าความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นกู้ และควรจะได้อ่านหนังสือชีช้วนหรือสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร 
(Factsheet) อย่างรอบคอบด้วย 

 2.  การให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามท่ีผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการ
ให้บริการหรือการให้ค าแนะน าท่ีลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ 

 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซือ้ในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า 
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นกู้นี ้และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้นี ้

× ลงช่ือ ………………….……………………..………..……….… ผูจ้องซือ้ / กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
                         (…………………………….……………...………….…………) 
ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ/ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนของ...............................................(กรณีผูจ้องซือ้เป็นนิติบคุคล) 


