ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 8
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน ...............

ใบจองซือ้ เลขที่............................…....................................……………

ใบจองซือ้ หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 (ชุดที่ 2) ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”

สาหรับหุ้นกู้ 2 ปี
Plain Product

เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
เรียน คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี ้ วัฒนา จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วันที่จองซือ้ .......................…....................................……………
ข้อมูลผู้จองซือ้ หุ้นกู้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/น.ส./นิติบุคคล/อื่น ๆ (ระบุ)) …………………………………………………………บริหารโดย…………………………………………..ผูร้ บั ประโยชน์ที่แท้จริง  ตนเอง  บุคคลอื่น (โปรดระบุ…...……....................……………)
เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่………………………….ตรอก/ซอย…………………..……………….ถนน………………….………………………………แขวง/ตาบล…………………..………………………..…………………
อาเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย…
์ ………………..ประเทศ……………………………โทรศัพท์/มือถือ…………………………………..E-Mail………………………………………..…………………
ประเภทผูจ้ องซือ้  บุคคลธรรมดาในประเทศ  บุคคลธรรมดาต่างประเทศ/สัญชาติ…………………………………..  นิติบคุ คลสัญชาติไทย  นิติบุคคลต่างประเทศ/สัญชาติ………………………………………………………..………….………
เลขที่บตั รประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท/Passport No. …………………………………….วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล/วันเดือนปีเกิด/พ.ศ……………………………………….อาชีพ……………………………………………………………….………
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี……………………………………… ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  หักภาษี……………………%  ไม่หกั ภาษี สถานภาพทางการเมือง  ไม่มี  มี (โปรดระบุ)………………………………………………………….………
แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) ....................................................................................................................................................................................................................................................................
แหล่งที่มาของเงินทีใ่ ช้ในการจองซือ้ บุคคลธรรมดา :  เงินเดือน  ธุรกิจส่วนตัว  เงินออม  รายได้จากการลงทุน  มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
นิติบุคคล :  เงินจากการดาเนินธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ  ลงทุน  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………….…………………….……………
ข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ในการทาธุรกรรม เพื่อขอจองซือ้ และขอให้จดั สรร “หุน้ กูข้ องบริษทั ทรีนตี ี ้ วัฒนา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2565 (ชุดที่ 2) ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” ดังนี้
จานวนหุ้นกู้ที่จองซือ้ (หน่วย)
จานวนเงิน (บาท)
ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวเลข
ตัวอักษร
หมายเหตุ: การจองซือ้ หุน้ กูแ้ ละการชาระเงินโดยผูจ้ องซือ้ หุน้ กูต้ อ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้ กูค้ รัง้ นี้ ("หนังสือชีช้ วน") และผูจ้ องซือ้ หุน้ กูต้ กลงและรับทราบว่า บริษทั ทรีนีตี ้ วัฒนาจากัด (มหาชน) ("ผูอ้ อกหุน้
กู"้ ) หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กูม้ ีสิทธิปฏิเสธไม่รบั การจองซือ้ หุน้ กูห้ ากผูจ้ องซือ้ หุน้ กูก้ ระทาการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว พร้อมกันนีข้ า้ พเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ กูด้ งั กล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 เงินโอน / Bill Payment / QR Code  Bahtnet ผ่านธนาคาร...................................................................... สาขา........................................................................
 การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะลูกค้าที่มีบญ
ั ชีกบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กูเ้ ท่านัน้ )
 การหักเงินฝากในบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่...............................................ประเภทบัญชี............................................. (เฉพาะลูกค้าที่มีบญ
ั ชีกบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กูเ้ ท่านัน้ )
 เช็ค  แค็ชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค …………………………...…….............วันที่ ……………………………………….ธนาคาร ……….…………………………............……......สาขา …………………………………………………
(กรณีเป็ นเช็ค แค็ชเชียร์เช็ค และ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทาการถัดไปเท่านัน้ )
สาหรับผู้ลงทุน “หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (“TNITY227A”)
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนใน ”หุน้ กูข้ องบริษัท ทรีนีตี ้ วัฒนา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2565 (ชุดที่ 2) ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (TNITY247A) ตามจานวนที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น โดยข้าพเจ้าประสงค์จะรับเฉพาะดอกเบีย้ ที่ได้จากการลงทุนใน
หุน้ กู้ TNITY227A ของข้าพเจ้า โดยส่วนของเงินต้นนัน้ ข้าพเจ้าประสงค์จะนามาลงทุนใน ”หุน้ กูข้ องบริษัท ทรีนีตี ้ วัฒนา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2565 (ชุดที่ 2) ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (TNITY247A) ต่อไป ทัง้ นี้ หากจานวนเงินที่ประสงค์ลงทุน
ไม่เท่ากับมูลค่าหุน้ กู้ TNITY227A ที่ขา้ พเจ้ามีอยู่ ข้าพเจ้าประสงค์จะรับเงินส่วนต่างคืนหรือชาระค่าจองซือ้ เพิ่ม แล้วแต่กรณี
การรับหลักทรัพย์และการรับดอกเบีย้ และ/หรือเงินต้น
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ กูด้ งั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการออกใบหุน้ กูท้ ี่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีทจี่ ะมอบหมายให้บริษัท ทรีนีตี ้ วัฒนา จากัด (มหาชน) (“ผูอ้ อกหุน้ กู”้ ) และ/หรือนายทะเบียนหุน้ กูด้ าเนินการใด ๆ
เพื่อให้มกี ารจัดทาใบหุน้ กูแ้ ละส่งมอบใบหุน้ กูม้ าให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิดการเสนอขายหุน้ กู้ โดยจัดส่งให้ขา้ พเจ้า ดังนี้
 จัดส่งให้ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น หรือ
 จัดส่งไปยังบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด (เฉพาะลูกค้าที่มีบญ
ั ชีกบั บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตี ี ้ จากัด เท่านัน้ ) หรือ
 จัดส่งไปยังผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ชื่อ…………………………………………………………….……เลขที่สมาชิก……………….……..…
โดยหากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ กู้ เมื่อครบกาหนดการจ่ายดอกเบีย้ และ/หรือครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบีย้ และ/หรือเงินต้นแก่ขา้ พเจ้า โดย (ผูจ้ องซือ้ หุน้ กูเ้ ลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 ก. ให้ดาเนินการจ่ายเช็คขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายชื่อผูจ้ องซือ้ ตามที่ระบุในใบจองซือ้ และส่งไปทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กู้
 ข. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร...............................................................สาขา.......................................................บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน เลขที่ .....................................................................
ทัง้ นี้ ชื่อบัญชีจะต้องเป็ นชื่อผูจ้ องซือ้ ที่ระบุในใบจองซือ้ (ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหรือ Bank Statement)
ในการจองซือ้ หุน้ กูค้ รัง้ นี้ ข้าพเจ้า (โปรดกากบาทในช่องทีเ่ ลือก)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชีช้ วนเนื่องจากได้รบั สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet) แล้ว
 ได้รบั หนังสือชีช้ วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่กาหนด (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามที่ผู้ออกหุน้ กูไ้ ด้เสนอแต่งตัง้
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวั ตนของข้าพเจ้าให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้
ทัง้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลของตราสาร รวมถึงความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ ดังนี้ 1.หุ้นกู้นี้เป็ นตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Non-Rated Debt Instruments) อีกทั้ง ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ 2.หุ้นกู้นี้อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความ
เสี่ยงในระดับสูงได้ 3.ก่อนตัดสินใจลงทุน ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้ อมูลต่างๆ ตามที่ควรซึ่งรวมถึงข้อมูลใน Fact Sheet (แนบมาพร้อมในชุดใบจอง) ซึ่งเป็ นข้อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้เป็ นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้ วนของผู้ออกตราสารทุกประการ ข้าพเจ้าได้ตดั สินใจในการลงทุนในหุน้ กูด้ ว้ ยตนเอง โดยไม่มีผใู้ ดหรือเจ้าหน้าที่ใดชีช้ วน หรือชักจูงเพือ่ ให้ลงทุนในหุน้ กูด้ งั กล่าว
หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผูอ้ อกหุน้ กู้หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้ หรือเจ้าหน้าที่ผูร้ บั ใบจองซือ้ หุน้ กู้ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้ หุน้ กูต้ ามจานวนที่จองซือ้ หรือตามจานวนที่ผูอ้ อกหุน้ กูห้ รือ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กูจ้ ดั สรรให้ และกรณีที่ผอู้ อกหุน้ กูห้ รือผูจ้ ดั สรรหุน้ กูป้ ฏิเสธการจองซือ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้ หุน้ กู้ ทัง้ นี้
ข้าพเจ้ารับทราบว่าผูอ้ อกหุน้ กู้ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนราย
ใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ข้าพเจ้ารับทราบว่าผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิปฏิเสธการจองซือ้ หุ้นกูแ้ ละ/หรือไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุน้ กู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผลู้ งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ดงั กล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จั ดสรรหุน้ กูใ้ ห้
ทัง้ นี้ หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ กู้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูส้ าหรับ “หุน้ กูข้ องบริษทั ทรีนีตี ้ วัฒนา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2565 (ชุดที่ 2) ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” ("ข้อกาหนด
สิทธิ") และ/หรือ ข้อกาหนดสิทธิซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และข้อความใด ๆ ในหนังสือชีช้ วนทุกประการ
ข้าพเจ้าได้รบั เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนได้แก่ Fact Sheet รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Recap Note (ถ้ามี) และ/หรือ รายงานอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Report) (ถ้ามี) รวมถึง
ได้รบั คาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนจากผูแ้ นะนาการลงทุนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผูจ้ องซือ้ หุน้ กู้อาจตรวจดูขอ้ กาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานใหญ่ของบริษัท ทรีนีตี ้ วัฒนา จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้ สานักงานใหญ่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และสานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุน้ กู้ ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว
ข้าพเจ้ารับทราบว่าผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กูจ้ ะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้ตามใบจองซือ้ หุน้ กูน้ ี้ และจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผูอ้ อกหุน้ กู้ นายทะเบียนหุน้ กู้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้ ผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการ
กลต.และหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ("บุคคลที่ได้รบั การเปิ ดเผยข้อมูล") เพื่อปฏิบัติตามใบจองซือ้ หุน้ กู้ของข้าพเจ้านี้ รวมถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รบั การเปิ ดเผยข้อมูลตามรายละเอียดที่ได้
กาหนดไว้ในสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับหุน้ กู้ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ ยวกับนโยบายส่วนตัวหรือเอกสารใดๆที่กาหนดขึน้ เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบายความเป็ นส่วนตัว") ของบุคลลที่ได้รบั
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวที่แว๊บไซต์หรือช่องทางอื่นใดที่บุคคลได้รบั การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวกาหนดเว้นแต่บุคคลที่ได้รบั การเปิ ดเผยข้อมูลไม่อยู่ภายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กูอ้ าจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับผูจ้ ดั การการจาหน่ายหุน้ กู้ และ/ หรือ จัดเก็บ และ/หรือบันทึ กหรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า และหรือรายการใช้บริการ และหรือการดาเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของผูจ้ ดั จาหน่ายหุน้ กูแ้ ละเพื่อเป็ นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการโดยข้ าพเจ้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บนั ทึกการสนทนา และ/หรือข้อมูลดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้า
ตามกฏหมาย คาเตือน 1. การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซือ้ หุ้นกู้ควรทาความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข
× ลงชื่อ ………………….……………………..………..……….… ผูจ้ องซือ้ / กรรมการผูม้ ีอานาจ
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจจองซือ้ หุ้นกู้ และควรจะได้อ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร
(Factsheet) อย่างรอบคอบด้วย
(…………………………….……………...………….…………)
2. การให้ข้อมูลที่เป็ นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบันตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการ
ในฐานะผู
ร
้
บ
ั
มอบอ
านาจ/ผูม้ ีอานาจลงนามแทนของ...............................................(กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นนิติบคุ คล)
ให้บริการหรือการให้คาแนะนาที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รบั ทราบถึงระดับความเสี่ยงของหุน้ กูท้ ี่ขา้ พเจ้าจองซือ้ อยู่ที่ระดับ 8 จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กูเ้ รียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ หากหุน้ กูท้ ี่ขา้ พเจ้าจองซือ้ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ ยอมรับได้ของ
ผูล้ งทุน (Suitability Test) ที่ขา้ พเจ้าเคยให้ไว้ล่าสุด ข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนในหุน้ กูต้ ่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันความประสงค์ของข้าพเจ้าในใบจองซือ้ หุน้ กูน้ ีก้ บั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้ และหากข้าพเจ้าได้รบั ความเสีย หายจากการ
ลงทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็ นความผิดของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงิน ใด ๆ จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้
× ลงชื่อ ………………….……………………..………..……….… ผูจ้ องซือ้ / กรรมการผูม้ ีอานาจ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการทาและไม่ยินยอมทา
(…………………………….……………...………….…………)
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ากว่าหุ้นกู้นี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้นี้
ในฐานะผูร้ บั มอบอานาจ/ผูม้ ีอานาจลงนามแทนของ...............................................(กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นนิติบคุ คล)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาหรับเจ้าหน้าที่ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
วันที่จองซือ้ .............................................................
ใบจองซือ้ เลขที…
่ ……………………….………………………
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้รบั การจองซือ้ หุน้ กูจ้ าก (ชื่อตามใบจอง) ............................................................…...…......เพื่อจองซือ้ หุน้ กู้ จานวน ........................................ หน่วย รวมเป็ นเงิน ...........................................................................บาท
โดยชาระเป็ น  เงินโอน / Bill Payment / QR Code  Bahtnet ผ่านธนาคาร.........................................สาขา........................................  การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS)
 การหักเงินฝากในบัญชีซอื ้ ขายหุน้ ของข้าพเจ้าเลขที่.....................................ประเภทบัญชี........................................  เช็ค  แค็ชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ………….........................……….…… วันที่ ………………..
ธนาคาร ……..….…………สาขา …………………...….
ผูต้ ิดต่อผูล้ งทุน ................................................... เลขที่ใบอนุญาต …………………………….………….
ผูแ้ นะนา …………………………….……
ลงนาม …………………………………….………….. (ตัวบรรจง)

