
เรียน คณะกรรมการบริษัทดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”)
ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หนว่ยทรสัต์)  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน         บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง.........................................
 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล ....................................................................................................  นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล..........................................................................................................................

 นาย  นาง  นางสาว นิติบคุคล ช่ือ-นามสกลุ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ บ้านเลขท่ี.....................................หมูท่ี่.....................................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ............................................
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์......................................โทรศพัท์....................................................โทรศพัท์เคลื่อนท่ี........................................................อีเมล์.....................................................สญัชาติ............................................

วนั/เดือน/ปีเกิด(ปีพ.ศ.)(วนัจดทะเบียนนิติบคุคล).............................................................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี..........................................................................ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

อาชีพ  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนกังานบริษัทเอกชน  ธรุกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ  นกัเรียน/นกัศกึษา  อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………………………………แหลง่ท่ีมาของรายได้จากตา่งประเทศ  ไมม่ี  มี (ระบปุระเทศ)………...……………………
ท่านเป็นบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง* หรือไม ่ เป็น    ไมเ่ป็น  * บคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บคุคลท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดบัสงู หรือ เคยด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพ้นจากต าแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมี
บทบาทเก่ียวข้องกบัต าแหน่งดงักลา่วแม้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปีก็ตาม หรือ บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งระดบัสงู และมีอ านาจหน้าท่ีส าคญัในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตลุาการ  หรือ บุคคลท่ีด า รงต าแหน่งระดบัสงูและมีหน้าท่ีบริหารราชการ
สว่นกลาง ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ บคุคลท่ีด ารงต าแหน่งระดบัสงู และมีอ านาจบงัคบับญัชาในระดบัสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายต ารวจ หรือ บคุคลท่ีด ารงต าแหน่งระดบัสงูหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ บุคคลท่ีมี
สถานภาพทางการเมืองของตา่งประเทศและขององค์การระหวา่งประเทศ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คูส่มรส บตุร และ ผู้ ร่วมงานใกล้ชิด 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ดงันี ้

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วโดยช าระเป็น  เงินสด  เงินโอนจากบญัชีเงินฝากธนาคารผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์  เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET)  
เช็ค แคชเชียร์เชค็ ดร๊าฟท์ (ในกรณีท่ีสง่คา่จองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นเชค็ แคชเชียร์เชค็ และ ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ)  เลขท่ีเช็ค..................................................................
ลงวนัท่ี........................................................ธนาคาร....................................................................................สาขา.......................................................................โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ดับบลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท”
 เงินโอนผา่นระบบอตัโนมตัิ (ATS) (เฉพาะกรณีจองซือ้ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์)   ตดัจากเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ (เฉพาะกรณีจองซือ้ผา่นบริษัทหลกัทรพัย์) เลชท่ี…………………………………………………………………………………………

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ส ำหรับกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ส่ีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท
เสนอขายตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) และเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุอ่ืน ได้แก่ บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งผู้ลงทุนอ่ืนต้อง
จองซือ้หน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หน่วย 

ใบจองซือ้เลขที่...........................................

ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วแล้ว ในการสง่มอบหน่วยทรัสต์ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้) 
กรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์:
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์......................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี    

น าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ช่ือ..................................................................................................................เลขท่ี................................................ซึ่งข้าพเจ้า
มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์)

กรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์:
 เข้ำบัญชี 600: ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอ

ถอนเป็นใบทรัสต์ในภายหลงั ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ี TSD ก าหนด) ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ เช่น FATCA ด้วย 
 ขอรับใบทรัสต์: ให้ออกใบทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้การจัดท า

ใบทรัสต์และสง่มอบใบทรัสต์ให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (ไมร่วมวนัปิดท าการจองซือ้) 
ค ำเตือน การเลือกออกใบทรัสต์ซึ่งจะได้รับมอบภายใน  15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (ไมร่วมวนัปิดท าการจองซือ้) อาจท าให้ผู้จองซือ้ไมส่ามารถซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ตัง้แตว่นัแรกท่ีเปิดการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบหากเกิดกรณีดงักลา่ว กรณีท่ีข้อมลูท่ีผู้จองซือ้ระบไุมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือไมไ่ด้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ี
จะด าเนินการออกใบทรัสต์หรือน าเข้าบญัชี 600 ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้แทนตามท่ีบริษัทฯ เห็นเหมาะสม

กรณีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเงนิค่ำจองซือ้หน่วยทรัสต์ในส่วนท่ีไม่ได้รับกำรจัดสรรคืนไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ข้าพเจ้ารับทราบวา่การคืนเงินดงักลา่วภายในระยะเวลาการคืนเงินคา่จองซือ้ จะไมม่ีดอกเบีย้และ/หรือคา่เสียหายใดๆ และข้าพเจ้าประสงค์รับเงินค่า
จองซือ้ดงักลา่ว โดยวิธีการดงันี ้(กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)
 เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ในใบจองซือ้ท่ีระบไุว้ข้างต้น (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ หรือไมแ่นบส าเนาสมดุเงินฝาก)
 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ท่ีธนาคาร...............................................................................................................(ช่ือบญัชีเงินฝากดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้ จะด าเนินการออกเป็นเชค็ขีดคร่อมสัง่จ่ายในช่ือของผู้จองซือ้แทน) 

ประเภทบญัชี   ออมทรัพย์  กระแสรายวนั เลขท่ี .....................................................................................................................(แนบส าเนาสมดุเงินฝาก)
 ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับหนงัสือชีช้วนแล้วในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์
 ข้าพเจ้าศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์จากเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของหลกัทรัพย์หรือหนงัสือชีช้วนและรับทราบระดบัความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ท่ีข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ว
 ข้าพเจ้าได้ผา่นขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (KYC/CDD) และได้เปิดเผยและสง่มอบข้อมลูเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้

แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้ามิใช่บคุคลท่ีถกูห้ามมิให้จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับวา่ หากข้าพเจ้าเข้าขา่ยเป็นบคุคลตามท่ีระบไุว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไมม่ีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้

นี ้ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบวา่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไมร่ับการจองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นหากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิด
เง่ือนไขดงักลา่ว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงวา่จะรับซือ้หนว่ยทรัสต์จ านวนดงักลา่วหรือในจ านวนตามท่ีบริษัทฯ จดัสรรให้ และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นีไ้มว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธการจองซือ้โดย
ไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใด ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หนงัสือชีช้วน และข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัสต์ ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้า (ก) เป็น หรือ ณ เวลาท่ีมีการซือ้หน่วยทรัสต์จะเป็นเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์  และมิได้เป็นบคุคลผู้มีสญัชาติอเมริกันและมิได้เป็นผู้มีภมูิล าเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตามค่านิยามของกฎ Regulation S) 
หรือ (ข) เป็นบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ (Broker-dealer) ซึ่งกระท าการในนามของลกูค้าของตน และลกูค้าผู้จองซือ้ของตนได้ยืนยนัข้อมลูข้างต้น

 ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือนิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงตน และ /หรือ การระบุตวัตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมลูเก่ียวกับผู้ รับ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง 

 การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามท่ีได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน 

 ข้าพเจ้าได้ผา่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไมเ่กิน 2 ปี จากผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และรับทราบระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้า และความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ท่ีข้าพเจ้าจะจองซือ้แล้ว 
 หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินการลงทนุในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ข้าพเจ้ายงัยืนยนัและประสงค์ท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยันใน

ฐานะผู้จองซือ้ด้านลา่ง โดยข้าพเจ้ารับทราบวา่ การลงทนุในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้มเ่หมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลการประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทนุในหน่วยทรัสต์นีต้อ่ไปในอนาคต ผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไมม่ีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

กำรลงทุนมีควำมเส่ียงและผู้จองซือ้ควรอ่ำนหนังสือชีช้วนอย่ำงรอบคอบก่อนตัดสนิใจจองซือ้หน่วยทรัสต์

 บคุคลธรรมดา ท่ีอยู่ถาวรเลขท่ี…………………หมูท่ี่…………………ตรอก/ซอย………………………..……………ถนน……………….…………..….………แขวง/ต าบล…………………………..……………เขต/อ าเภอ……………..…….……….…….
จงัหวดั…………………………………ประเทศ……………………………………………………รหสัไปรษณีย์…………………………………สถานท่ีเกิด(จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………สญัชาติท่ีสอง(ถ้ามี) ……………………………..
 นิติบคุคล ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท……………….…………..….………สถานะของนิติบคุคลตาม FATCA(FATCA STATUS)(ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ) ..….……………………………………………………………………………………
- กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวอเมริกนั……………….…………..….…………………………………………………………………………………………………………………………….
- กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบหุมายเลข GIIN..….………………………………………………………………………………………………………………....….……………………………………………………..…
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหน่วยทรัสต์ เข้าไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความตามท่ีระบไุว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหน่วยทรัสต์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึน้แก่บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไมว่า่ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้คา่เสียหายให้แก่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถ้วน นอกจากนี ้ข้าพเจ้ารับทราบวา่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั อาจเปิดเผย
ข้อมลูท่ีปรากฏในเอกสารนีใ้ห้แก่กรมสรรพากรหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้หน่วยงานท่ีมีข้อตกลงกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการขอเรียกดขู้อมลูดงักลา่วได้
หมายเหต:ุ หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-009-9000
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร

ผู้แนะน ำกำรลงทุน…………………………………………………………...………..สำขำ…………………………………………………….…………………..เลขท่ีใบอนุญำต………………………………………..…………….…(เฉพาะเจ้าหน้าท่ีธนาคาร)

ส ำหรับผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์


แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์/หนังสือชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำดับบลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=257794

วันจองซือ้ส ำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม :  12 พ.ย. 62  13 พ.ย. 62  14 พ.ย. 62  15 พ.ย. 62  18 พ.ย. 62     
วันจองซือ้ส ำหรับผู้ลงทุนอ่ืนๆ :  19 พ.ย. 62  20 พ.ย. 62  21 พ.ย. 62  22 พ.ย. 62 25 พ.ย. 62

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

(……………..……………………………………..…………)



จ ำนวนหน่วยทรัสต์ท่ีจองซือ้ (หน่วย) รำคำเสนอขำย (บำทต่อหน่วย) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บำท) จ ำนวนเงนิ (ตัวอักษร)

16.70

** ผู้จองซือ้ประเภทสถาบนั ได้รับยกเว้นการท าแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ.35/2556

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

(……………..……………………………………..…………)



ผู้จัดจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์สำมำรถปฏิเสธกำรจองซือ้ได้ในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มีประวัตกิำรท ำและไม่ยนิยอมท ำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับควำม
เส่ียงตำม Suitability Test ได้ต ่ำกว่ำหน่วยทรัสต์นี ้และไม่ลงนำมยอมรับควำมเส่ียงของหน่วยทรัสต์นี ้

ข้อมูลเพิ่มเตมิส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ส ำหรับบุคคลธรรมดำและนิตบุิคคลท่ีประสงค์น ำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชกิเลขท่ี 600 (Issuer Account)

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=257794


BROKER

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No. 

ช่ือบริษัท
Company Name

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No. 

ช่ือบริษัท
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 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส 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 ภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 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 ลินช์ (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 กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (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 พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชนั่ พ าร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES 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 โกลเบล็ก 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 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี 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 เคที ซีมิโก้ จ ากดั
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT 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. 

ช่ือบริษัท
Company Name

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No. 

ช่ือบริษัท
Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ 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

CUSTODIAN

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No. 

ช่ือบริษัท
Company Name

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No. 

ช่ือบริษัท
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 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ 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 รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้ 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 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
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 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 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)

รำยชื่อสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพย์ส ำหรับกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2562


