ใบจองซื ้อสำหรับประชำชนทัว่ ไป

หน่ วยทรัสต์ของ SHREIT มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

เลขที่ใบจอง ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .....
ใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ใหม่ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แบบต่ออำยุได้เพื่อธุรกิ จโรงแรมและสิทธิ กำรเช่ำสตรำทีจิก ฮอสพิทอลลิ ตี้ (“SHREIT”)
กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ใหม่จำนวนประมำณ 202,500,000 หน่ วย แก่ประชำชนทั ่วไป (Public Offering)
ผู้จองซื้อต้องจองซื้อหน่ วยทรัสต์ขนั ้ ตำ่ จำนวน 1,000 หน่ วย และเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่ วย
ข้อมูลผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน บริษทั สตราทีจกิ พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสเตอร์ จากัด (“ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์”)
วันทีจ่ องซือ้ ..............................................................
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล  อื่นๆ ……............................................................................................................................................................................................................................................... เพศ  ชาย  หญิง
 บัตรประจาตัวประชาชน
หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ ................................................................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้ทบ่ี า้ นเลขที.่ ................................... หมู่ท.่ี .................. ตรอก/ซอย.............................................................. ถนน........................................................................ แขวง/ตาบล....................................................................................
เขต/อาเภอ....................................................................................... จังหวัด..................…………………………............................ รหัสไปรษณีย.์ ....................................................... โทรศัพท์ .......................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................................................................................................................................ อีเมล์..............................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิตบิ ุคคล (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวให้ระบุทอ่ี ยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติ)  ทีอ่ ยูเ่ ดียวกับทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้  ต่างจากทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที.่ ............................ หมู่ท่.ี ......................
ตรอก/ซอย........................................ ถนน…..................................... แขวง/ตาบล........................................ เขต/อาเภอ…..................................... จังหวัด….....................................รหัสไปรษณีย…
์ ................................ประเทศ…...............................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบุประเภทของอาชีพทีช่ ดั เจน).........................................……............................................แหล่งทีม่ าของรายได้  ในประเทศ  ต่างประเทศ
สัญชาติ ....…......................................................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี............….........................………………………..... ประเภทของการหัก ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
แหล่งทีม่ าของรายได้จากต่างประเทศ :  ไม่ม ี  มี (ระบุช่อื ประเทศ) …………………………………………………………….…………………..…………..
แหล่งทีม่ าของเงินทีใ่ ช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได้จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ
(ระบุ) ……………………………………………………………………………………….
นิตบิ ุคคล :  เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) ……………….………… มีความประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้จดั สรรหน่วยทรัสต์ใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่ าสตราทีจกิ ออสพิทอลลิต้ี ดังนี้
จำนวนหน่ วยทรัสต์ใหม่ที่จองซื้อ (หน่ วย)
รำคำเสนอขำย (บำทต่อหน่ วย)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น (บำท)

9.45
เงินฝาก / เงินโอน เงินโอนบาทเนต
เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ธนาคาร……………………………….. สาขา…………..……………….. หมายเลขเช็ค………………… ลงวันที่………...……….. (ในกรณีท่ชี าระค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์
เป็นเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องอยูใ่ นเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาธนาคารทีน่ าฝากเท่านัน้ ซึง่ สามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป และต้องนาเช็คไปชาระเงินก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2561)
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งเท่านัน้ )
 ในกรณีทม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษทั ....................................................................................
สมาชิกผู้ฝ ากเลขที่
นาหน่ วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์ร บั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ช่อื .. ........................................................................................ เลขที่
................................................ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้ (ชื่อบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตอ้ งตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกใบทรัสต์ในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน)
 ในกรณีทไ่ี ม่มบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้
จองซือ้ (เลขที่ 600) (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ในกรณีน้ีผจู้ องซือ้ ต้องจัดทาและแนบเอกสาร “แบบสอบถามเพื่อ
หาข้อบ่งชีก้ ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ” และ/หรือ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล” (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในหนังสือชีช้ วน
 ในกรณีทไ่ี ม่มบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหน่ วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหน่ วยทรัสต์ให้ขา้ พเจ้าตามที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น ทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดี
มอบหมายให้ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้การจัดทาใบหน่ วยทรัสต์และส่งมอบใบหน่ วยทรัสต์ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื้อ หน่ วยทรัสต์ (ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์จะไม่ร บั ผิดชอบในกรณีท่ผี ู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว)
กรณีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์คนื ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร หรือ กรณีทม่ี กี ารยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังนี้ (กรุณาเลือกข้อเดียวเท่ านัน้ )
 จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนไปยังทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น (การรับคืนเงินด้วยเช็ค อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จองซื้อต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว)
 กรณีผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ่ ห้ไว้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ องซือ้ ทาการจองซือ้ ด้วย สามารถขอรับคืนโดยวิธกี ารโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ขอ้ มูลไว้
กับผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว (ยกเว้นผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน))
 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า (ยกเว้นผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่าน บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)) ชื่อ...................................................................................... ธนาคาร………......……………….……….………
(ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในชือ่ ของผูจ้ องซือ้ แทน) ประเภทบัญชี……………………………………….. เลขทีบ่ ญ
ั ชี………....…………………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝาก)
ในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครังนี
้ ้ ข้าพเจ้า  ได้รบั หนังสือชีช้ วนในรูปแบบ (หนังสือ  อีเมล์)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชีช้ วนและได้รบั เอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ว (รวมทังผู
้ ท้ ไ่ี ม่ได้ใส่เครื่องหมายใดๆ)
ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีจ่ ะชาระเงินค่าจองซือ้ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป หากผูร้ บั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง* ไม่ใช่ผจู้ องซือ้ โปรดระบุ...........................................................................................................................................................................................
* ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี ่ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลทีล่ กู ค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูช้ ช้อานาจควบคุมนิิบิ ุคคลหรือผูท้ มี ่ กี าริกลงกันทางกหหมาย ิามกหกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าริรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
 ข้าพเจ้าผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชีช้ วน และรับทราบระดับความเสีย่ งของหน่วยทรัสต์ทข่ี า้ พเจ้าจะจองซือ้ นี้จากผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ออสพิทอลลิต้ี มีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับ 8
 ข้าพเจ้าได้ผ่านขันตอนการด
้
าเนินการทาความรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า KYC/CDD และได้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิม่ เติม ในกรณีทผ่ี เู้ สนอขายหน่วยทรัสต์มคี วามจาเป็นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
ไม่วา่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รบั ผลประโยชน์ในหน่ วยทรัสต์ หรือ จะเป็นผู้ได้รบั ผลประโยชน์ในหน่ วยทรัสต์ ณ เวลาที่มกี ารซื้อหน่ วยท รัสต์ และมิได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่มี ถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมถี ิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริการวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 ในกรณีทก่ี องทรัสต์ทข่ี า้ พเจ้าทาการจองซือ้ นี้มรี ะดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ารับได้ตาม Suitability Test (ซึง่ ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินกับผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื ๆแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบั
จนถึงวันจองซือ้ ) ซึง่ ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังประสงค์จะลงทุนในกองทรัสต์น้ีและได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ด้ านล่างว่า ข้าพเจ้ารับทราบว่าความเสีย่ งของกองทรัสต์ทจ่ี องซือ้ นี้สงู กว่า
ระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในกองทรัสต์น้ีต่อไปในอนาคต ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มหี น้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
 การจองซือ้ และการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
X ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผู้จองซือ้
ผู้จดั จำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์สำมำรถปฏิ เสธกำรจองซื้อ ในกรณี ที่ผ้ลู งทุนทั ่วไปยังไม่มี
(...........................................................................................................................)
ประวัติกำรทำ และไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับควำมเสี่ยงตำม
Suitability Test ได้ตำ่ กว่ำหน่ วยทรัสต์นี้และไม่ลงนำมยอมรับควำมเสี่ยงของ
หน่ วยทรัสต์นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลทีถ่ ูกห้ามมิให้จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็ นบุคคลตามทีร่ ะบุไว้ดงั กล่าว ข้าพเจ้าจะไม่มสี ทิ ธิในการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ครัง้
นี้ ทัง้ นี้ การจองซือ้ และการชาระเงินโดยผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ตอ้ งเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิปฏิเสธไม่รบั การจองซื้อหากผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์กระทาผิด
เงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้ หน่วยทรัสต์จานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามทีผ่ เู้ สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์จดั สรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หน่วยทรัสต์น้ี และยินยอมรับคืนเงินในกรณีทผ่ี เู้ สนอ
ขายหน่ วยทรัสต์ และ/หรือ ผู้จ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายิน ยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนัง สือชี้ช วน และข้อบัง คั บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์เพื่อการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจกิ ออสพิทอลลิต้ี ทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในขณะนี้ และ/หรือซึง่ จะแก้ไขเพิม่ เติมต่อไปในภายหน้า
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ และ/หรือ นิตบิ ุคคลอื่นใด) ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวั ตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รบั
ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี้เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีเ่ กีย่ วข้อ
X ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผูจ้ องซือ้
(...........................................................................................................................)
หลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซื้อหน่ วยทรัสต์ใหม่ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แบบต่ออำยุได้เพื่อธุรกิ จโรงแรมและสิทธิ กำรเช่ำสตรำทีจิก ฮอสพิทอลลิ ตี้ (“SHREIT”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อควำมในส่วนนี้ ด้วย)
วันทีจ่ องซือ้ ......................................................................................................................................
เลขทีใ่ บจอง .........................................................................
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)  บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด หรือ  บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจองซือ้ )............................................................................................เพื่อจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ รวมจานวน................................................. หน่วย ในราคาหน่วยละ 9.45 บาท รวมเป็นเงิน................................... บาท
โดยชาระผ่าน  เงินฝาก / เงินโอน  เงินโอนบาทเนต  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที…
่ ……...………………..
โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ดาเนินการ:
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก ................................................................................ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที่ ..............................................................................
 นาหน่วยทรัสต์ฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูจ้ องซือ้ (เลขที่ 600)
 ออกใบหน่วยทรัสต์ในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ/ Authorized Officer ...................................................................
ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-009-9000

BROKER
ผูฝ้ ำกเลขที่
Participant No.

ชื่อบริ ษทั
Company Name

ผูฝ้ ำกเลขที่
Participant No.

ชื่อบริ ษทั
Company Name

002

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิ คเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

038

บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)

006

บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.

051

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

010

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลิ นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ช ั ่น พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015

บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิ ล เวลธ์ จำกัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

224

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

230

บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพำณิ ชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิ ส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริ ษทั หลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนำคำรทิ สโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

301

ธนำคำรซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES

329

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั ่น จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

334

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั ่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK

336

ธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ธนำคำร ทิ สโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

340

ธนำคำรเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี้ )
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

320

ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

345

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

SUB BROKER

CUSTODIAN

