่มซึ่งเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิ ม
ใบจองซื้อสาหรับประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่

เลขทะเบียนผู้ถือหน่ วยเลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ใบจองซื้อเลขที่ ____________________________

ใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มของ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ” (“BOFFICE”)
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มครังที
้ ่ 1 จานวนไม่เกิ น 222,570,000 หน่ วย แก่ประชาชนทั ่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มของ BOFFICE
ตามสัดส่วน 1 หน่ วยทรัสต์เดิ มต่อ 0.4319 หน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ ม
โดยผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายที่ 12.30 บาทต่อหน่ วย

ระดับความเสีย่ ง 8
ใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียน
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เท่านัน้

ข้อมูลผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการบริษทั ภิ รชั รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษทั ฯ”)
วันที่จองซื้อ……………………………….…………………………………………..
ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย)  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล ..........................................................................................................................................................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน
หรือ  บัตรประจาตัวข้าราชการ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่ .........................................................................
สัญชาติ ............................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล) ............................................................................... อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ .......................................................................................................
ทัง้ นี้ ที่อยู่ให้เป็ นไปตามรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ที่ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ (Record Date) ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์”)

โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................................................................ อีเมล์ .......................................................................................................................
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมของ BOFFICE ดังนี้
จานวนหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มที่จองซื้อ
ราคาเสนอขาย
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น
จานวนเงิ น
(หน่ วย)
(บาทต่อหน่ วย)
(บาท)
(ตัวอักษร)
- 12.30 พร้อมกันนี้ขา้ พเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวโดยชาระเป็ น  เงินโอน  บาทเนต  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ เลขทีเ่ ช็ค ............................................................................ ลงวันที่ ...................................................................
ธนาคาร ....................................... สาขา ............................................................................................................. และใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ทีธ่ นาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โดยผูจ้ องซือ้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียม
ต่างๆ สาหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี) (ในกรณีทช่ี าระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์เป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ)
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว ในการส่งมอบหน่วยทรัสต์ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้ )
กรณี ที่มีบญ
ั ชีจองซื้อหลักทรัพย์
 ให้ฝากใบทรัสต์ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั ............................................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นาหน่วยทรัสต์
เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศุนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อเข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ช่อื ................................................................................................................ เลขที.่ .....................................................
ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้ (ชื่อบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตอ้ งตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกใบทรัสต์ในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน)
กรณี ที่ไม่มีบญ
ั ชีจองซื้อหลักทรัพย์
 ให้ฝากใบทรัสต์ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
(การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ กาหนด) (โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่าง ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับการดาเนิ นการตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA) (สาหรับผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิ กเลขที่ 600 (Issuer Account))”
 ให้ออกใบทรัสต์ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่ง ใบทรัสต์ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ป่ี รากฎอยูใ่ นฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดทาใบทรัสต์และส่ง มอบ
ใบทรัสต์ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรร)
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้ ) ข้าพเจ้ารับทราบว่าการคืนเงินดังกล่าวภายในระยะเวลา
การคืนเงินค่าจองซือ้ จะไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ (กรณีทไ่ี ม่ระบุ ถือว่าให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ดว้ ยเช็ค)
 จ่ายเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของข้าพเจ้า และผู้จองซื้อมารับเช็คด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) (การรับคืนเงินด้วยเช็ค อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จองซื้อต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว)
 จ่ายเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งทางโปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ป่ี รากฎอยูใ่ นฐานข้อมูลผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (การรับคืนเงินด้วยเช็ค อาจมีค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูจ้ องซือ้ ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว)
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าชื่อ..................................................................................................ทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซื้อ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่อม
สั ่งจ่ายในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน) ประเภทบัญชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขที…
่ …………………………………....………………………(แนบสาเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝาก และรับรองสาเนาถูกต้อง)
ในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครัง้ นี้

ข้าพเจ้า

 ได้รบั หนังสือชีช้ วน

 ได้รบั ข้อมูลสรุป

 ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชีช้ วน (รวมทัง้ ผูท้ ไ่ี ม่ได้ใส่เครื่องหมายใดๆ)

ในกรณีทจ่ี านวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซือ้ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป หากผู้ได้รบั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง* ไม่ใช่ผจู้ องซือ้ โปรดระบุผรู้ บั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง .......................................................................................................................................
* ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของทีแ่ ท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลทีล่ กู ค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิตบิ ุคคลหรือผูท้ ม่ี กี ารตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ (Suitability Test)
กรณี ผ้จู องซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิ ติบคุ คล
1.ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี กับผู้จดั การการจัดจาหน่ าย หรือบริษทั หลักทรัพย์ใดๆ แล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทาแบบประเมิน
Suitability Test หรือผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วเกินกว่า 2 ปี ก่อนวันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะจองซือ้ ในครัง้ นี้) 2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย่ งของหน่วยทรัสต์ท่ขี า้ พเจ้าจะ
จองซือ้ นี้จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายแล้ว 3. ข้าพเจ้าได้ผ่านขันตอนการด
้
าเนินการทาความรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชีช้ วนเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที่ 1 ข้างต้นหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังยืนยัน และประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ใน
ครัง้ นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับ ทราบว่าการลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงทีข่ า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์น้ีต่อไปในอนาคต ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายไม่มหี น้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
x
ลงชื่อ ..........................................................................................................................
ผู้จองซือ้
กรณี ผ้จู องซื้อที่เป็ นนักลงทุนสถาบัน  ไม่ประสงค์ทจ่ี ะทาแบบประเมิน Suitability Test
(...........................................................................................................................)
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์สามารถปฏิ เสธการจองซื้อ ในกรณี ที่ผล้ ู งทุนทั ่วไปยังไม่มีประวัติการทา และไม่ยินยอมทา Suitability Test หรือผูล้ งทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ตา่ กว่าหน่ วยทรัสต์นี้และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์นี้

ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับการดาเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สาหรับผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิ กเลขที่ 600 (Issuer Account))
 บุคคลธรรมดา : ทีอ่ ยูถ่ าวรเลขที.่ .................. หมู่ท.่ี .................. ตรอก/ซอย............................................ ถนน.......................................................... แขวง/ตาบล....................................................... เขต/อาเภอ. ......................................................
จังหวัด ... ................................................. ประเทศ ........................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................................... สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ) ....................................................... สัญชาติทส่ี อง (ถ้ามี).............................................
 นิ ติบคุ คล : ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั .......................................................................... สถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ)
- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ชาวสหรัฐ .......................................................................................................................................................................................................
- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...
ข้าพเจ้ามี1.ความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นควา มจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่
มีอานาจตามกฎหมายรวมทัง้ หน่วยงานทีม่ ขี อ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลทีถ่ ูกห้ามมิให้จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็ นบุคคลตามทีร่ ะบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มสี ิทธิในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครัง้
นี้ เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี หลือจากการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดเท่านัน้ ทัง้ นี้ การจองซือ้ และการชาระเงินโดยผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไขตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี้
ผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่าบริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธไม่รบั การจองซือ้ หากผูจ้ องซื้อหน่ วยทรัสต์กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื้อหน่ วยทรัสต์จานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามที่บริษทั ฯ จัดสรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซือ้ หน่วยทรัสต์น้ี และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ปฏิเสธการจองซือ้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชีช้ วน สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และข้อบังคับอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัสต์ทงั ้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วใน
ขณะนี้ และ/หรือซึง่ จะแก้ไขเพิม่ เติมต่อไปในภายหน้าด้วย ทัง้ นี้ การจองซือ้ และการยกเลิก ตลอดจนการจัดหน่วยทรัสต์เป็ นไปตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใด) ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สา มารถเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวั ตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั
ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่าย ทัง้ นี้ เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีเ่ กีย่ วข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้างสูงทีเ่ กีย่ วข้อง
x
ลงชื่อ ..........................................................................................................................
ผู้จองซือ้
การลงทุนในหน่ วยทรัสต์ย่อมมีความเสี่ยงและผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหน่ วยทรัสต์
(...........................................................................................................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
วันทีจ่ องซือ้ วันที…
่ ………………………………………………………………………………
ใบจองซือ้ เลขที่ .....................................................................
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์/ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจองซือ้ ) ......................................................................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซือ้ หน่วยทรัสต์จานวน............................................................................................................... หน่วย ในราคา 12.30 บาทต่อหน่วย รวมเป็ นเงิน ...................................................................................................................... บาท โดยชาระเป็ น
 เงินโอน  บาทเนต  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ เลขทีเ่ ช็ค ......................................................................... ลงวันที่ .................................................................................
ธนาคาร ..................................................................................... สาขา ............................................................................................................................... โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ทีธ่ นาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ดาเนินการ:
 ให้ฝากใบทรัสต์ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก
บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ช่อื ........................................................................................... เลขที.่ ............................................
 ออกใบทรัสต์ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบทรัสต์ในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ/ Authorized Officer .................................................................................
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-009-9999

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิ คเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลิ นซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ช ั ่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิ ส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
236
242
257

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO., LTD.

243
245

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั ่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั ่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK – BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

