
ชื่อและนามสกลุ (นาย, นาง, นางสาว, อื่น ๆ (โประดระบุ)) หรือ นิติบุคคล................................................................................................................โดย/บริหารโดย.......................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ / ที่อยู่ปัจจบุนั เลขที่..........................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง..................................................
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.......................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศพัท์มือถือ........................................................E-mail....................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกบัที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้.....................................................
บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว(โปรดระบุสญัชาติ) .................................. นิติบุคคลสญัชาติไทย นิติบุคคลสญัชาติต่างด้าว (โปรดระบุสญัชาติ)...........................................
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบียนหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนบริษัท .................................................................................................... เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี..........................................................................
วนั-เดือน-ปี เกิด / วนัจดทะเบียนนิติบุคคล (พ.ศ.).......................................อาชีพ / ประเภทกิจการ...........................ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  หกัภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
กรณีเป็นคนต่างด้าวให้ระบุที่อยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ................................................................................. 
สถานที่ท างาน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่).......................................................................................................แหล่งที่มาของรายได้จาก  ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)………...……………………
ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับสรุปข้อมลูส าคญัของหน่วยทรัสต์แล้ว และ  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชีช้วน  ได้รับหนังสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นที่ก าหนด (ถ้ามี)
ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง* หรือไม่  เป็น    ไม่เป็น  * บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถงึ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดบัสงู หรือ เคยด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพ้นจากต าแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมี
บทบาทเกี่ยวข้องกบัต าแหน่งดงักล่าวแม้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปีก็ตาม หรือ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งระดบัสูง และมีอ านาจหน้าที่ส าคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ  หรือ บุคคลที่ ด ารงต าแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งระดบัสงู และมีอ านาจบงัคบับญัชาในระดบัสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายต ารวจ หรือ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งระดบัสงูหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนญู หรือ บุคคลที่มี
สถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศและขององค์การระหว่างประเทศ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผู้ ร่วมงานใกล้ชิด 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช ดงันี ้

• วันที่จองซือ้ส ำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิ วันที่ 161718 1920 232425 26 พฤศจิกายน 2563 
• วันที่จองซือ้ส ำหรับผู้ลงทุนอ่ืนๆ วันที่ 1617 181920 2324 252627 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง

ระดบัควำมเสี่ยงหน่วยทรัสต์ 8
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ………. 

ใบจองซือ้เลขที่ .....................................ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ส ำหรับกำรเพิ่มทุนครัง้ที่สองของทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เหมรำช
การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Public Offering) การเสนอขายต่อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID และการเสนอขายต่อผู้ลงทุนอื่น ได้แก่ บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ซึง่ผู้ลงทนุอื่นต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หน่วย 

รำคำเสนอขำยสูงสุด ที่จะเสนอขำยไม่เกิน จ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้ (หน่วย) จ ำนวนเงนิ (บำท)
7.50 ตวัเลข ตวัเลข

ตวัอกัษร ตวัอกัษร

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ดงักล่าวโดยวิธีดงัต่อไปนี ้(โปรดกากบาทในช่องที่เลือกเพียงหนึ่งช่อง)
 เงินสด  เงินโอน/ เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ธนาคาร.......................................................................สาขา............................................................................................................
แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคารเช็คบุคคล ดร๊าฟท์ (ในกรณีที่ส่งค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และ ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ) เลขที่เช็ค/ดร๊าฟท์
.................................................................. ธนาคาร..........................................................สาขา........................................วนัที่...............................โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์เหมรำช”
 เงินโอนผ่านระบบอตัโนมตัิ (ATS) (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์)   ตดัจากเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์) เลขที่……………………………………………………………………………………
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
กรณีที่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์:
 ให้ด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจดัสรรนัน้ ฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” ผ่านบญัชี ชื่อบริษัทหลกัทรัพย์/Custodian..............................................................................เลขที่สมาชิก    

............................ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ชื่อ................................................................................... ...............................เลขที่................................................ซึง่ข้าพเจ้า
มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์)

กรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์:
 เข้ำบัญชี 600: ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบทรัสต์ในภายหลัง ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) ในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถงึกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น FATCA ด้วย 
 ขอรับใบทรัสต์: ให้ออกใบทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจดัส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดท าใบทรัสต์และการส่งมอบใบทรัสต์ให้แก่
ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัที่ปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (ไม่รวมวนัปิดท าการจองซือ้) 
ค ำเตอืน กรณีที่ขอเลือกรับใบทรัสต์ บริษัทฯ จะจดัท าและส่งมอบใบทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัที่ปิดท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (ไม่รวมวนัปิดท าการจองซือ้) ดงันัน้ กรณีดงักล่าวอาจท าให้ผู้จองซือ้ไม่สามารถซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ตัง้แต่วัน
แรกที่เปิดการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีดังกล่าว กรณีที่ข้อมูลที่ผู้จองซือ้ระบุ ไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบทรัสต์หรือน าเข้าบญัชี 600 ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้แทนตามที่บริษัทฯ เห็นเหมาะสม

กรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเงินค่ำจองซือ้หน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ารับทราบว่าการคืนเงินดงักล่าวภายในระยะเวลาการคืนเงินค่าจองซือ้ จะไม่มีดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ และข้าพเจ้าประสงค์รับเงิน
ค่าจองซือ้ดงักล่าว โดยวิธีการดงันี ้(กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)
 ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายชื่อผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตามที่ระบุในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในใบจองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (รวมทัง้กรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้ใส่เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่แนบส าเนาสมดุเงินฝาก)
 โอนเงินเข้าบญัชี ธนาคาร............................................................................................................... (บญัชีออมทรัพย์/บญัชีกระแสรายวนั/บญัชีเดินสะพดั) เลขที่ .....................................................................................................................

(ทัง้นี ้ชื่อบญัชีจะต้องเป็นชื่อผู้จองซือ้ตามที่ระบุในใบจอง มิฉะนัน้ จะด าเนินการออกเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในชื่อของผู้จองซือ้แทน) (แนบส าเนาสมดุเงินฝาก)

 ข้าพเจ้าศกึษาข้อมลูเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์จากเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของหลกัทรัพย์หรือหนังสือชีช้วนและรับทราบระดบัความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ว
 ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้า (KYC/CDD) และได้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้

แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถกูห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้

นี ้ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้หน่วยทรัสตต้์องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนหากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิด
เงื่อนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดงักล่าวหรือในจ านวนตามที่บริษัทฯ จดัสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซือ้โดย
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเงื่อนไขข้อก าหนดและข้อความใด ๆ ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หนังสือชีช้วน และข้อบงัคบัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัทรัสต์ ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึง่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า (ก) เป็น หรือ ณ เวลาที่มีการซือ้หน่วยทรัสต์จะเป็นเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นบุคคลผู้มีสญัชาติอเมริกนัและมิได้เป็นผู้มีภมูิล าเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตามค านิยามของกฎ Regulation S) หรือ 
(ข) เป็นบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ (Broker-dealer) ซึง่กระท าการในนามของลกูค้าของตน และลกูค้าผู้จองซือ้ของตนได้ยืนยนัข้อมลูข้างต้น

 ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถงึบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ /หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ รับ
ประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

 การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ให้เป็นไปตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือชีช้วน 
 กำรลงทุนมีควำมเส่ียงและก่อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ควรอ่ำนหนังสือชีช้วนหรือข้อมูลที่มีสำระส ำคัญตรำตำมข้อมูลสรุป อย่ำงรอบคอบด้วย

 ส าหรับกรณีของ Suitability Test และการรับทราบความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ที่มีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงที่ผู้จองซือ้รับได้ ข้าพเจ้าได้รับการร้องขอจากผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ท า  Suitability Test และข้าพเจ้าได้ผ่านการท า Suitability 
Test แล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าระดบัความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจองซือ้นีอ้ยู่ที่ระดับ 8 โดยหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจองซือ้นีม้ีระดับความเส่ียงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ารับได้ตาม Suitability Test ซึ่งผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนในหน่วยทรัสต์นีแ้ละได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ด้านล่างว่าข้าพเจ้ ารับทราบว่าความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้นีสู้งกว่าระดับความเส่ียงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน 
Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายจากการลงทนุในหน่วยทรัสต์นีต้่อไปในอนาคต ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้

ลงชื่อ………………………………………………………………ผู้จองซือ้

(……………..……………………………………..…………)



ข้อมูลเพ่ิมเตมิส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ส ำหรับบุคคลธรรมดำและนิตบุิคคลที่ประสงค์น ำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)
** ผู้จองซือ้ประเภทสถาบนั ได้รับยกเว้นการท าแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ.35/2556

 บุคคลธรรมดา ที่อยู่ถาวรเลขที่…………………หมู่ที่…………………ตรอก/ซอย………………………..……………ถนน……………….…………..….………แขวง/ต าบล…………………………..……………เขต/อ าเภอ……………..…….……….…….
จงัหวดั…………………………………ประเทศ……………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………สถานที่เกิด(จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………สญัชาติที่สอง(ถ้ามี) ……………………………..
 นิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท……………….…………..….………สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ) ..….……………………………………………………………………………………
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวอเมริกนั……………….…………..….…………………………………………………………………………………………………………………………….
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN..….………………………………………………………………………………………………………………....….……………………………………………………..…
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหน่วยทรัสต์ เข้าไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหน่วยทรัสต์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถ้วน นอกจากนี ้ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั อาจเปิดเผย
ข้อมลูที่ปรากฏในเอกสารนีใ้ห้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้หน่วยงานที่มีข้อตกลงกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการขอเรียกดขู้อมลูดงักล่าวได้

ลงชื่อ………………………………………………………………ผู้จองซือ้

(……………..……………………………………..…………)



หมายเหต:ุ หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบตักิารหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-009-9000
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร

ผู้แนะน ำกำรลงทุน…………………………………………………………...………..สำขำ…………………………………………………….…………………..เลขที่ใบอนุญำต………………………………………..…………….…(เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

ส ำหรับผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์/หนังสือชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เหมรำช
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=300680

ผู้จัดจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์สำมำรถปฏิเสธกำรจองซือ้ได้ในกรณีที่ ผู้ลงทุนทั่ วไปยังไม่มีประวัติกำรท ำและไม่ยินยอมท ำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับควำม
เส่ียงตำม Suitability Test ได้ต ่ำกว่ำหน่วยทรัสต์นี ้และไม่ลงนำมยอมรับควำมเส่ียงของหน่วยทรัสต์นี ้

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=300680


BROKER
ผู้ฝำกเลขที่

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name
ผู้ฝำกเลขที่

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name
002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) 224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
SUB-BROKER

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No. 

ชื่อบริษัท
Company Name

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No. 

ชื่อบริษัท
Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จเูลยีส แบร์ จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

CUSTODIAN
ผู้ฝำกเลขที่

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name
ผู้ฝำกเลขที่

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH -
CUSTODY SERVICES 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

รำยช่ือสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพย์ส ำหรับกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ ข้อมูล ณ วันที่ 18 สงิหำคม 2563


