
  

ใบจองซือ้เลขท่ี............................…....................................…………… 
 

 

ใบจองซือ้หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
“หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2565 (ชุดท่ี 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 

เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ ่ 
มลูค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  

เรียน  คณะกรรมการบรษิัท ทรนีีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) วนัที่จองซือ้   .......................…....................................……………      

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นกู้ โปรดกรอกข้อความในช่องดา้นล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ขา้พเจา้ ชื่อ (นาย/นาง/น.ส./นติิบุคคล/อ่ืน ๆ (ระบุ)) …………………………………………………………บรหิารโดย…………………………………………..ผูร้บัประโยชนท์ี่แทจ้ริง   ตนเอง  บคุคลอ่ืน (โปรดระบุ…...……....................……………) 
เพศ  ชาย  หญิง          ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้เลขที่………………………….ตรอก/ซอย…………………..……………….ถนน………………….………………………………แขวง/ต าบล…………………..………………………..………………… 
อ าเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………………..รหสัไปรษณีย…์………………..ประเทศ……………………………โทรศพัท/์มือถือ…………………………………..E-Mail………………………………………..………………… 
ประเภทผูจ้องซือ้  บุคคลธรรมดาในประเทศ  บคุคลธรรมดาต่างประเทศ/สญัชาติ…………………………………..   นิติบคุคลสญัชาติไทย   นิติบุคคลต่างประเทศ/สญัชาติ………………………………………………………..………….……… 
เลขที่บตัรประชาชน/เลขทะเบยีนบรษิัท/Passport No. …………………………………….วนัที่จดทะเบียนนิติบุคคล/วนัเดือนปีเกิด/พ.ศ……………………………………….อาชีพ……………………………………………………………….……… 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี………………………………………        ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  หกัภาษี……………………%   ไม่หกัภาษี        สถานภาพทางการเมือง   ไม่มี  มี (โปรดระบ)ุ………………………………………………………….……… 
แหล่งที่มาของรายไดจ้ากต่างประเทศ       ไม่มี        มี (ระบุชื่อประเทศ) .................................................................................................................................................................................................................................................................... 
แหล่งที่มาของเงนิทีใ่ชใ้นการจองซือ้  บุคคลธรรมดา :    เงนิเดือน   ธุรกิจส่วนตวั   เงินออม    รายไดจ้ากการลงทนุ   มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...................................................................................................................................................... 
(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)          นิติบุคคล      :    เงนิจากการด าเนนิธุรกจิ       อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................................................................................................. 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ  ลงทนุ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………….…………………….…………… 
ขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคใ์นการท าธุรกรรม เพื่อขอจองซือ้และขอใหจ้ดัสรร “หุน้กูข้องบริษทั ทรีนตีี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2565 (ชุดที่ 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” ดงันี ้

จ านวนหุ้นกู้ท่ีจองซือ้ (หน่วย) จ านวนเงิน (บาท) 
ตัวเลข ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักษร 

    
หมายเหต:ุ การจองซือ้หุน้กูแ้ละการช าระเงินโดยผูจ้องซือ้หุน้กูต้อ้งเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี ้("หนงัสือชีช้วน") และผูจ้องซือ้หุน้กูต้กลงและรบัทราบว่า บริษทั ทรีนีตี ้วฒันาจ ากดั (มหาชน)  ("ผูอ้อกหุน้
กู"้) หรือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูม้ีสิทธปิฏิเสธไม่รบัการจองซือ้หุน้กูห้ากผูจ้องซือ้หุน้กูก้ระท าการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดงักล่าว พรอ้มกนันีข้า้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุน้กูด้งักล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 เงนิโอน / Bill Payment / QR CODE       Bahtnet ผ่านธนาคาร...................................................................... สาขา........................................................................ 
 การโอนเงนิผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS) (เฉพาะลกูคา้ที่มีบญัชีกบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูเ้ท่านัน้)       
 การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้    เลขที่...............................................ประเภทบญัชี............................................. (เฉพาะลกูคา้ที่มีบญัชกีบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูเ้ท่านัน้)     
 เช็ค     แค็ชเชยีรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์  เลขที่เช็ค …………………………...…….............วนัที่ ……………………………………….ธนาคาร ……….…………………………............……......สาขา ………………………………………………… 
(กรณเีป็นเชค็ แค็ชเชยีรเ์ช็ค และ ดร๊าฟท ์ใหล้งวนัที่อย่างชา้ไม่เกินวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถดัไปเท่านัน้)   

ส าหรับผู้ลงทุน “หุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2564 (ชุดท่ี 1) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (“TNITY228A”)  
 ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะลงทุนใน ”หุน้กูข้องบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2565 (ชุดที่ 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (TNITY247B) ตามจ านวนที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ โดยขา้พเจา้ประสงคจ์ะรบัเฉพาะดอกเบีย้ที่ไดจ้ากการลงทุนใน

หุน้กู ้TNITY228A ของขา้พเจา้ โดยส่วนของเงินตน้นัน้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะน ามาลงทุนใน ”หุน้กูข้องบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2565 (ชุดที่ 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (TNITY247B) ต่อไป ทัง้นี ้หากจ านวนเงินที่ประสงคล์งทนุ
ไม่เท่ากบัมลูค่าหุน้กู ้ TNITY228A ที่ขา้พเจา้มีอยู่ ขา้พเจา้ประสงคจ์ะรบัเงินส่วนต่างคืนหรือช าระค่าจองซือ้เพิ่ม แลว้แต่กรณี 

การรับหลักทรัพยแ์ละการรับดอกเบีย้และ/หรือเงินตน้ 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูด้งักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการออกใบหุน้กูท้ี่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีทีจ่ะมอบหมายใหบ้ริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“ผูอ้อกหุน้กู”้) และ/หรือนายทะเบยีนหุน้กูด้  าเนินการใด ๆ 
เพื่อใหม้กีารจดัท าใบหุน้กูแ้ละส่งมอบใบหุน้กูม้าใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้โดยจดัส่งใหข้า้พเจา้ ดงันี ้
 จดัส่งใหข้า้พเจา้ทางไปรษณยีล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ หรือ    จดัส่งไปยงับริษทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ากดั (เฉพาะลกูคา้ที่มีบญัชีกบับริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนตีี ้จ ากดั เท่านัน้) หรอื 
 จดัส่งไปยงัผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ชื่อ…………………………………………………………….……เลขที่สมาชกิ……………….……..… 
โดยหากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กู ้เมื่อครบก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ และ/หรือครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ขา้พเจา้ตกลงใหจ้่ายดอกเบีย้และ/หรือเงินตน้แก่ขา้พเจา้ โดย (ผูจ้องซือ้หุน้กูเ้ลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 ก. ใหด้  าเนนิการจา่ยเช็คขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายชื่อผูจ้องซือ้ตามที่ระบใุนใบจองซือ้ และส่งไปทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้  
 ข. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร...............................................................สาขา.......................................................บญัชีออมทรพัย ์/ กระแสรายวนั เลขที่ .....................................................................   
ทัง้นี ้ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อผูจ้องซือ้ที่ระบุในใบจองซือ้ (ในกรณทีี่โอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหนา้สมดุบญัชีเงนิฝากหรือ Bank Statement) 
ในการจองซือ้หุน้กูค้รัง้นี ้ขา้พเจา้ (โปรดกากบาทในช่องทีเ่ลือก)    ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วนเนื่องจากไดร้บัสรุปขอ้มลูส าคญัของตราสาร (factsheet) แลว้                  ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอ่ืนตามที่ก าหนด (ถา้มี) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดท้ราบถึง 
ขา้พเจา้ขอใหค้วามยินยอมแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้ามที่ผู ้ออกหุน้กูไ้ดเ้สนอแต่งตัง้ 
ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ที่ขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวัตนของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู้ 
ทัง้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวขอ้ง ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลของตราสาร รวมถึงความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ ดังน้ี 1.หุ้นกู้น้ีเป็นตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
(Non-Rated Debt Instruments) อีกท้ัง ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ 2.หุ้นกู้น้ีอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหน้ีท่ัวไป จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีมีความรู้และสามารถรับความ
เสี่ยงในระดับสูงได้ 3.ก่อนตัดสินใจลงทุน ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามท่ีควรซ่ึงรวมถึงข้อมูลใน Fact Sheet (แนบมาพร้อมในชุดใบจอง) ซ่ึงเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้เป็นอย่างดีแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมท่ีจะผูกพันตนเองตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือชีช้วนของผู้ออกตราสารทุกประการ ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนในหุน้กูด้ว้ยตนเอง โดยไม่มีผูใ้ดหรือเจา้หนา้ที่ใดชีช้วน หรือชกัจงูเพือ่ใหล้งทนุในหุน้กูด้งักลา่ว 
หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ผูอ้อกหุน้กู้หรือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู้ หรือเจา้หนา้ที่ผูร้บัใบจองซือ้หุน้กู้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ดงักล่าว ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้กูต้ามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวนที่ผูอ้อกหุน้กูห้รือ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูจ้ดัสรรให ้และกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูจ้ดัสรรหุน้กูป้ฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ข้าพเจา้ยินยอมรบัคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้หุน้กู ้ทัง้นี ้
ขา้พเจา้รบัทราบว่าผูอ้อกหุน้กู้ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนราย
ใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่  ฉบบัลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนที่) ขา้พเจา้รบัทราบว่าผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิปฏิเสธการจองซือ้หุ ้นกูแ้ละ/หรือไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้กู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผูล้งทุน
สถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มิใช่บุคคลที่ถูกหา้มมิใหจ้ัดสรรหุน้กูใ้ห ้ 
ทัง้นี ้หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กู ้ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กูส้  าหรบั “หุน้กูข้องบริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2565 (ชุดที่ 2) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” ("ขอ้ก าหนด
สิทธิ") และ/หรือ ขอ้ก าหนดสทิธิซึ่งอาจจะมกีารแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ และขอ้ความใด ๆ ในหนงัสือชีช้วนทกุประการ 
ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารต่างๆ เกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนครบถว้นไดแ้ก่ Fact Sheet รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง เช่น  Recap Note (ถา้มี) และ/หรือ รายงานอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Report) (ถา้มี) รวมถึง
ไดร้บัค าอธิบายเกี่ยวกบัลกัษณะของผลิตภัณฑ ์ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนจากผูแ้นะน าการลงทุนครบถว้นแลว้  ทั้งนี ้ผูจ้องซือ้หุน้กู้อาจตรวจดขูอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผู ้ออกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กูไ้ดท้ี่ส  านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านกังานใหญ่ของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ส านกังานใหญ่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุน้กู ้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักล่าว 
ขา้พเจา้รบัทราบว่าผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุน้กูจ้ะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูที่ขา้พเจา้ไดใ้หไ้วต้ามใบจองซือ้หุน้กูน้ี ้ และจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กู ้ นายทะเบียนหุน้กู ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ ผูร้บัฝากหลกัทรพัย์ ส านกังานคณะกรรมการ 
กลต.และหน่วยงานก ากับดแูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ("บุคคลที่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มูล") เพื่อปฏิบัติตามใบจองซือ้หุน้กู้ของขา้พเจา้นี ้  รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ที่ของบุคคลที่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูตามรายละเอียดที่ได้
ก าหนดไวใ้นสญัญา ขอ้ตกลง หรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัหุน้กู ้โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบันโยบายส่วนตวัหรือเอกสารใดๆที่ก าหนดขึน้เพื่อแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบถึงการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ของบุคลลที่ไดร้บั
การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวที่แว๊บไซตห์รือช่องทางอ่ืนใดที่บุคคลไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวก าหนดเวน้แต่บุุคคลที่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (และที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูอ้าจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กบัผูจ้ดัการการจ าหน่ายหุน้กู ้และ/ หรือ จดัเก็บ และ/หรือบนัทึกหรือประมวลผลขอ้มูลเกี่ยวกบัขา้พเจา้ และหรือรายการใชบ้ริการ และหรือการด าเนินการใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการ
ของขา้พเจา้เพื่อประโยชนใ์นการปรบัปรุงและการใหบ้ริการของผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้กูแ้ละเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใชบ้ริการโดยขา้พเจา้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือขอ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้
ตามกฏหมาย 
 
 
  
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดร้บัทราบถึงระดบัความเสี่ยงของหุน้กูท้ี่ขา้พเจา้จองซือ้อยู่ที่ระดบั 8 จากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูเ้รียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้หากหุน้กูท้ี่ขา้พเจา้จองซือ้มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ยอมรบัไดข้อง
ผูล้งทุน (Suitability Test) ที่ขา้พเจา้เคยใหไ้วล้่าสดุ ขา้พเจา้ยงัคงมีความประสงคจ์ะลงทุนในหุน้กูต้่อไป จึงไดล้งลายมือชื่อเพื่อยืนยนัความประสงคข์องขา้พเจา้ในใบจองซือ้หุน้กูน้ีก้บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้และหากขา้พเจา้ไดร้บัความเสียหายจากการ
ลงทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้และขา้พเจา้จะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้

วนัที่จองซือ้ .............................................................      ใบจองซือ้เลขที…่……………………….……………………… 
ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้ไดร้บัการจองซือ้หุน้กูจ้าก (ชื่อตามใบจอง)  ............................................................…...…......เพื่อจองซือ้หุน้กู ้จ านวน ........................................ หน่วย  รวมเป็นเงิน ...........................................................................บาท 
โดยช าระเป็น    เงินโอน / Bill Payment / QR CODE      Bahtnet ผ่านธนาคาร.........................................สาขา........................................  การโอนเงินผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตัิ (ATS)   
 การหกัเงนิฝากในบญัชีซือ้ขายหุน้ของขา้พเจา้เลขที่.....................................ประเภทบญัชี........................................  เช็ค  แคช็เชียรเ์ช็ค  ดร๊าฟท ์ เลขที่เช็ค ………….........................……….…… วนัที่ ………………..
ธนาคาร ……..….…………สาขา …………………...…. 
ผูต้ิดต่อผูล้งทุน ................................................... เลขที่ใบอนุญาต …………………………….…………. 
ผูแ้นะน า …………………………….……                                                                                                                            ลงนาม …………………………………….………….. (ตวับรรจง) 

ระดับความเส่ียงของหุ้นกู้ 8 
ผลการประเมินความเส่ียงของผู้ลงทุน ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับหุ้นกู้ 1 ปี 11 เดือน 3 วัน  
Plain Product 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ค าเตือน 1.  การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซือ้หุ้นกู้ควรท าความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เง่ือนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นกู้ และควรจะได้อ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร 
(Factsheet) อย่างรอบคอบด้วย 

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

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซื้อในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า 
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นกู้น้ี และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้น้ี 

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