
 

ใบจองซ้ือหุน้กู ้ชนิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูใ้บจองซ้ือเลขท่ี     -      -    

“หุน้กูข้องบริษทั ณุศาศิร ิจ ากดั (มหาชน)ครั้งท่ี 1/2558 ครบก าหนดไถถ่อนปีพ.ศ. 2560” (“หุน้กู”้) 

เสนอขายใหก้บัผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาทราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและรายใหญ่จองขั้นต า่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

วันที่จองซ้ือ   9 พฤศจิกายน 2558   10 พฤศจิกายน 2558   11 พฤศจิกายน 2558 

ขา้พเจา้ขอจองซ้ือ “หุ้นกู้ของบริษัท ณุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560” (“หุ้นกู้”) 

หมายเหตุการจองซ้ือและการช าระเงินโดยผูจ้องซ้ือตอ้งเป็นไปตามรายละเอียดและเงือ่นไขตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเพือ่การเสนอขายหุน้กูน้ี้  

พร้อมกนัน้ีข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

เงินโอน Bahtnet ผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ สาขา เอกมัย พาวเวอร์ เซน็เตอร์ ชื่อบัญชี “บริษัท ณุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุ้นกู้”เลขที่ 250-216512-0 (ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) 

เชค็ธนาคาร / ดรา๊ฟท ์/ แคชเชยีร์เชค็ เลขที่เชค็....................................... ธนาคาร....................................... .................................. สาขา ................................... ...................... วันที่................................................ 

(กรณีเป็นเชค็หรือแคชเชียร์เชค็ของธนาคารอืน่ที่ไม่ใช่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในวันลงวันที่อย่างช้าไม่เกนิวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากส านักหักบญัชีในกรุงเทพฯ ภายในวันท าการถัดไป กรณีเป็นเชค็หรือแคชเชียร์

เชค็ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ให้ลงวันทีอ่ย่างช้าไม่เกนิวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และสามารถเรียกเกบ็เงนิได้จากส านักหักบัญชีในกรุงเทพฯภายในวันท าการเดียวกนั) 

สัง่จ่าย “บริษทั ณุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) เพือ่การจองซ้ือหุน้กู”้ 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี (ผู้จองซ้ือหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

 ให้ด าเนินการน าหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรน้ัน ฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” ผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือ custodian ชื่อ ....…………..………..……..………..……………เลขที่สมาชิก ...……………..……..…............. ตามข้อบงัคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่ ………………....…………...……………...….....… ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทน้ัน ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันปิดสมุดขายหุ้นกู้หรือ 

 ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัท ณุศาศิริ จ ากดั(มหาชน) (“ผูอ้อกหุน้กู”้) และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ด าเนินการใดๆ เพ่ือ

ท าให้การจัดท าใบหุ้นกู้และการส่งมอบใบหุ้นกู้มาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้    

โดยหากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ เม่ือครบก าหนดการจ่ายดอกเบี้ ย และ/หรือครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบี้ ย และ/หรือเงินต้นแก่ข้าพเจ้าโดย (ผู้จองซ้ือหุ้นกู้เลือกข้อ ก. หรือ ข. ข้อใดข้อหน่ึง) 

 ก. ให้ด าเนินการจ่ายเช็คขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายชื่อผู้จองซ้ือตามที่ระบุในใบจองซ้ือ และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 

 ข. โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคาร........................................................สาขา...................................................บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน  เลขที่ ......................................................... 

 ทั้งน้ี ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อผู้จองซ้ือตามที่ระบุในใบจองซ้ือ (ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหรือ bank statement) 

 ในการจองซ้ือหุ้นกู้คร้ังน้ี  ข้าพเจ้า (ผู้จองซ้ือหุ้นกู้โปรดกากบาทเลือกข้อใดข้อหน่ึง)     ไม่ประสงค์จะรับหนังสอืช้ีชวน    ได้รับหนังสอืช้ีชวน 

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว

เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนหุ้นกู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ใดชี้ ชวน หรือชักจูงเพ่ือให้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว  หากเกดิความเสียหายใดๆ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซ้ือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความ

เสยีหายที่เกดิขึ้นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซ้ือหุ้นกู้ตามจ านวนที่จองซ้ือ หรือตามจ านวนที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผุ้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้จัดสรรให้ และกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ปฏิเสธการจองซ้ือไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงิน

ค่าจองซ้ือ (โดยไม่มีดอกเบี้ ย และ/หรือค่าเสยีหายใดๆ ยกเว้นดอกเบี้ ยตามข้อ 3.10 หรือ 3.11 ในส่วนที่ 4 ของหนังสอืช้ีชวน) และจะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีที่ระบุในข้อ 3.9 ในส่วนที่ 4 ของหนังสอืช้ีชวน) ทั้งน้ีข้าพเจ้ารับทราบ

ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับรับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ 9/2552 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคมพ.ศ. 

2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยได้ก าหนดประเภทของนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขาย

ตราสารหน้ีทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธปิฏิเสธการจองซ้ือหุ้นกู้และ/หรือไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่บุคคลอืน่ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่ดังกล่าวข้างต้นดังน้ี หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ณุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560และ/หรือ ซ่ึงจะ

แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า และข้อความใดๆ ในหนังสอืช้ีชวนเพ่ือการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวทุกประการข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นกู้ให้ตามที่ระบุในหนังสอืช้ีชวนทั้งน้ีข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าลักษณะเป็น

บุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้าไม่มีสทิธไิด้รับการจัดสรรหุ้นกู้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซ้ือของผู้จองซ้ืออืน่ทั้งหมด 

ส าหรบัผูล้งทุนรายใหญ่(ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) หมายถึง(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี

ล่าสดุที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หน่ึงร้อยล้านบาทขึ้นไป (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสดุที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยี่สบิล้านบาทขึ้นไปหรือ (2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแล้วมีลักษณะ

ใดลักษณะหน่ึงดังน้ี (ก) มีสนิทรัพย์สทุธิตั้งแต่ห้าสบิล้านบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี สนิทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นที่พักอาศัยประจ าของบุคคลน้ัน (ข)มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้ นไป (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าตั้งแต่สบิล้านบาทขึ้นไป 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ด้วยตนเอง และข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามหลักการจัดสรรหลักทรัพย์อย่างเท่าเทยีมกนั (fair 

allocation) ดังน้ัน การจัดสรรหุ้นกู้ในคร้ังน้ีจึงไม่ต้องน าข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สงิหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม)มาบังคับใช้ 

 ทั้งน้ีผู้จองซ้ือหุ้นกู้อาจตรวจดูข้อมูลข้อก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ที่ส  านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานใหญ่ของบริษัท ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ส านักงานใหญ่

ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาท าการของสถานที่ดังกล่าว 

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………ผู้จองซ้ือ   

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

ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ / ผูม้ีอ านาจลงนามแทนของ  ..........................................................................................  (ในกรณีผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล) 

การลงทุนในหุน้กูย้่อมมีความเสีย่ง และก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุน้กู ้ผูจ้องซ้ือควรจะไดอ่้านหนงัสือช้ีชวนเพือ่การออกและเสนอขายหุน้กูอ้ย่างรอบคอบแลว้ 

 
 

 

 

  

 

ผูจ้องซ้ือหุน้กูโ้ปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นลา่งนี้ ใหค้รบถว้นชดัเจนตวับรรจง 

ผูจ้องซ้ือ นาย นาง นางสาว นิติบุคคล อืน่ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………...……………….

โดย……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่ ………………………………ชั้น…….………... ตรอก/ซอย ……………………….……………………………………...ถนน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

ต าบล/แขวง …….………………………………….………อ าเภอ/เขต ……………………………………………จังหวัด …………………………………………รหัสไปรษณีย์……….……………………….. โทรศัพท์ (มือถือ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์ (ที่บ้าน) ………………..........………………………………….………….. โทรศัพท์ (ที่ท างาน) …………………………………………………………………………. E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

บุคคลธรรมดาในประเทศ บุคคลธรรมดาต่างประเทศสญัชาต ิ………….………….…………………………………….. นิติบุคคลในประเทศ  นิตบุิคคลต่างประเทศสญัชาต ิ…………..…………………………………………………………………………………………………… 

เลขที่บัตรประชาชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport …….…….…………………………..……………………………..…………. เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วันจดทะเบยีนนิติบุคคล / วัน - เดือน - ปีเกดิ ………………………………………………………………….. เพศ ………………………………………. อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จ านวนหุน้กูท่ี้จองซ้ือ (หน่วย) จ านวนเงิน (บาท) 

ตวัเลข ตวัอกัษร ตวัเลข   ตวัอกัษร 

    

ระดบัความเสีย่งของหุน้กู ้6 

ผลการประเมินความเสีย่งของผูล้งทุน........ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซ้ือจากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ (ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 6) เรียบร้อยแล้วทั้งน้ี หากหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซ้ือมีระดับความเสี่ยงสงูกว่าระดับความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ยอมรับได้

ของผู้ลงทุน (Suitability Test) ที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ล่าสดุ ข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ต่อไป จึงได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยันความประสงค์ของข้าพเจ้าในใบจองซ้ือหุ้นกู้น้ีกบัผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และหากข้าพเจ้าได้รับความเสยีหาย

จากการลงทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และช้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสยีหายหรือเงินใดๆ จากผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………ผู้จองซ้ือ   

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

ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ / ผูม้ีอ านาจลงนามแทนของ  ......................................................................  (ในกรณีผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล) 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายสามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณทีี่ผู้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นกู้น้ีและไม่ลงนาม ยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ยูโอบี เคย์เฮียน”) 

ยูโอบี เคย์เฮียน ได้รับการจองซ้ือหุ้นกู้ จ านวนรวม .............................................หน่วย เป็นเงนิจ านวนเงินรวม ............................ บาท   ไว้จากท่านแล้ว โดยได้รับ        เงนิโอน   Bahtnet  ผ่านธนาคาร ............................................... 

สาขา .....................................     เชค็     แคชเชียร์เชค็ (เชค็ธนาคาร) เลขที่เชค็................................................ วันที่ ................................................ธนาคาร....................................................    

ผู้ติดต่อผู้ลงทุน.......................................  เลขที่ใบอนุญาต ........................................ 

ลงนาม................................................................. (ตัวบรรจง) 


