
หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
วนัทีจ่องซือ้  วนัที…่……………………………………………………………………………… ใบจองซือ้เลขที ่ ..................................................................... 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต/์ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจองซือ้) ......................................................................................................................................................................................................................................  
เพื่อจองซือ้หน่วยทรสัตจ์ านวน............................................................................................................... หน่วย ในราคา 12.30 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงนิ ...................................................................................................................... บาท โดยช าระเป็น  
 เงนิโอน   บาทเนต   เชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์เลขทีเ่ชค็ ......................................................................... ลงวนัที ่.................................................................................  
ธนาคาร ..................................................................................... สาขา ...............................................................................................................................  โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ทีธ่นาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หด้ าเนินการ: 
 ใหฝ้ากใบทรสัตใ์นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก                   บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยช์ื่อ........................................................................................... เลขที.่............................................ 
 ออกใบทรสัตใ์นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600  เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซือ้หน่วยทรสัต ์ เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................................. 

 หมายเหตุ: หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัสง่ไปทีฝ่่ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรงุเทพฯ 10110 โทร 02-009-9999 

ใบจองซ้ือหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมของ “ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ” (“BOFFICE”)  

การเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมคร ัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 222,570,000 หน่วย แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมของ BOFFICE 
ตามสดัส่วน 1 หน่วยทรสัตเ์ดิมต่อ 0.4319 หน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 

โดยผู้จองซ้ือจะต้องช าระค่าจองซ้ือท่ีราคาเสนอขายท่ี 12.30 บาทต่อหน่วย 

ข้อมลูผู้จองซ้ือหน่วยทรสัต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรียน คณะกรรมการบริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษทัฯ”)                                                              วนัที่จองซื้อ……………………………….………………………………………….. 
ขา้พเจา้ (ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย)    นาย  นาง  นางสาว  นิตบิุคคล ............................................................................................................................. ............................................................................................. 
 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                 หรอื    บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  ใบตา่งดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที ่......................................................................... 
สญัชาต ิ............................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปี ค.ศ.) (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล) ............................................................................... อาชพี/ ประเภทธุรกจิ .................................................. ..................................................... 
ทัง้น้ี ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามรายช่ือผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิได้รบัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Record Date) ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 (“ฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรสัต”์) 
โทรศพัท ์............................................................................................ โทรศพัท์เคลื่อนที่ .... ........................................................................................ อเีมล์ ....................................................................................................................... 
มคีวามประสงคข์อจองซื้อและขอใหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิของ BOFFICE ดงัน้ี 

จ านวนหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมท่ีจองซ้ือ 
(หน่วย) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ตวัอกัษร) 

 - 12.30 -   
 

พรอ้มกนันี้ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตด์งักลา่วโดยช าระเป็น   เงนิโอน    บาทเนต    เชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์  เลขทีเ่ชค็ ............................................................................ ลงวนัที ่...................................................................    
ธนาคาร ....................................... สาขา ............................................................................................................. และใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ทีธ่นาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) โดยผูจ้องซือ้เป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ (ถ้าม)ี (ในกรณทีีช่ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ) 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าว ในการส่งมอบหน่วยทรสัต ์ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่งเท่านัน้) 
กรณีท่ีมีบญัชีจองซ้ือหลกัทรพัย ์ 
 ใหฝ้ากใบทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั............................................................................สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่                    น าหน่วยทรสัต์

เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศุนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”) เพื่อเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยช์ื่อ................................................................................................................ เลขที.่..................................................... 
ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ (ชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบทรสัตใ์นชื่อของผูจ้องซือ้แทน)  

กรณีท่ีไม่มีบญัชีจองซ้ือหลกัทรพัย ์ 
 ใหฝ้ากใบทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหน่วยทรสัตเ์ขา้ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯ โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจ้า 

(การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด) (โปรดกรอกรายละเอยีดดา้นล่าง ในหวัขอ้ “ข้อมลูเพ่ิมเติมส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance (FATCA) (ส าหรบัผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account))” 

 ใหอ้อกใบทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบทรสัตใ์หข้า้พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ีป่รากฎอยูใ่นฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบทรสัตแ์ละส่งมอบ
ใบทรสัตใ์หแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัการจดัสรร)  

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ครบตามจ านวนทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์ดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่งเท่านัน้) ขา้พเจา้รบัทราบวา่การคนืเงนิดงักล่าวภายในระยะเวลา
การคนืเงนิค่าจองซือ้ จะไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ (กรณีทีไ่ม่ระบุ ถอืวา่ใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตด์ว้ยเชค็) 
 จ่ายเป็นเชค็หรอืแคชเชยีร์เชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของขา้พเจา้ และผู้จองซื้อมารบัเชค็ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) (การรบัคนืเงนิด้วยเชค็ อาจมคี่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งผู้จองซื้อต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมดงักล่าว) 
 จ่ายเป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของขา้พเจ้า และจดัส่งทางโปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฎอยูใ่นฐานขอ้มลูผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ (การรบัคนืเงนิดว้ยเชค็ อาจมคี่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว)  
 โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ชื่อ..................................................................................................ทีม่อียูก่บัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) (ชื่อบญัชเีงนิฝากดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซื้อ มฉิะนัน้ จะด าเนินการออกเป็นเชค็ขดีคร่อม

สัง่จ่ายในชื่อของผูจ้องซือ้แทน) ประเภทบญัช…ี………………………………….…………..………..………..………….. เลขที…่…………………………………....………………………(แนบส าเนาหน้าแรกของสมุดเงนิฝาก และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

ในการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รัง้นี้      ขา้พเจา้       ไดร้บัหนงัสอืชีช้วน          ไดร้บัขอ้มลูสรุป          ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสอืชีช้วน (รวมทัง้ผูท้ ีไ่ม่ไดใ้ส่เครื่องหมายใดๆ)        

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิที่จะช าระเงนิค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้ได้รบัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ ......................................................................... .............................................................. 
* ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิหรอืมอี านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลกูค้า หรอืบุคคลทีล่กูคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนิตบุิคคลหรอืผูท้ ีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
การประเมินความเส่ียงท่ียอมรบัได้เพ่ือการจองซ้ือหน่วยทรสัต ์(Suitability Test)  
กรณีผู้จองซ้ือท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 
1.ขา้พเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแล้วไม่เกนิกว่า 2 ปี กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรอืบรษิทัหลกัทรพัยใ์ดๆ แล้ว และรบัทราบระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของขา้พเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมิน 
Suitability Test หรอืผ่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้เกนิกวา่ 2 ปีก่อนวนัจองซือ้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งจดัท าแบบประเมนิ Suitability Test ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะจองซือ้ในครัง้นี้) 2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสีย่งของหน่วยทรสัตท์ี่ขา้พเจ้าจะ
จองซือ้นี้จากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายแลว้ 3. ขา้พเจา้ไดผ้่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ KYC/CDD และผ่านการศกึษาขอ้มลูในเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัยห์รอืหนงัสอืชีช้วนเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ตามขอ้ที ่1 ขา้งตน้หรอืผลประเมนิลงทุนในหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ออกมาวา่ ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัต์ใน
ครัง้นี้ และไดล้งลายมอืชื่อเพื่อยนืยนัในฐานะผูจ้องซือ้ดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่การลงทุนในหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงทีข่า้พเจ้ายอมรบัได้ตามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใด ๆ จากการลงทุนใน
หน่วยทรสัตน์ี้ต่อไปในอนาคต ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายไม่มหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
กรณีผู้จองซ้ือท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนั    ไม่ประสงคท์ีจ่ะท าแบบประเมนิ Suitability Test 

 
 
 
 
 
 

1.  
 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (ส าหรบัผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account)) 
 บคุคลธรรมดา : ทีอ่ยูถ่าวรเลขที.่.................. หมู่ที.่.................. ตรอก/ซอย............................................ ถนน.......................................................... แขวง/ต าบล....................................................... เขต/อ าเภอ. ...................................................... 
จงัหวดั ... ................................................. ประเทศ ........................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................... สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/ประเทศ) ....................................................... สญัชาตทิีส่อง (ถ้าม)ี............................................. 
 นิติบคุคล : ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั .......................................................................... สถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ)  
- กรณสีถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถอืครองของผูถ้อืหน่วยทรสัตช์าวสหรฐั ....................................................................................................................................................................................................... 
- กรณสีถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรอื RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………... 
ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ฝากหลกัทรพัย ์เขา้ไวใ้นบญัชบีรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความตามที่ระบุไวข้า้งต้นเป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผู้ออกหลกัทรพัยก์่อให้เกดิความเสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยฯ์ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นที่
มอี านาจตามกฎหมายรวมทัง้หน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯ ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าว 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้มใิช่บุคคลทีถู่กหา้มมใิหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี้ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัวา่ หากขา้พเจา้เขา้ขา่ยเป็นบุคคลตามทีร่ะบุไวใ้นขา้งตน้ ขา้พเจา้จะไม่มสีิทธใินการจองซือ้หน่วยทรสัตค์ร ัง้
นี้ เวน้แต่เป็นการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตท์ ัง้หมดเท่านัน้ ทัง้นี้ การจองซือ้และการช าระเงนิโดยผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตต์อ้งเป็นไปตามเงื่อนไขตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ 
ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ตกลงและรบัทราบว่าบรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธไม่รบัการจองซือ้หากผูจ้องซื้อหน่วยทรสัตก์ระท าผดิเงื่อนไขดงักล่าว และขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงว่าจะรบัซื้อหน่วยทรสัตจ์ านวนดงักล่าวหรอืในจ านวนตามที่บรษิทัฯ จดัสรรให ้และจะไม่
ยกเลกิการจองซือ้หน่วยทรสัตน์ี้ และยนิยอมรบัคนืเงนิ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ปฏเิสธการจองซือ้ ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัตนเองตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในหนงัสอืชีช้วน สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละขอ้บงัคบัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรสัตท์ ัง้ทีม่อียูแ่ล้วใน
ขณะนี้ และ/หรอืซึง่จะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย ทัง้นี้ การจองซือ้และการยกเลกิ ตลอดจนการจดัหน่วยทรสัตเ์ป็นไปตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 
ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมให้สถาบนัการเงนิ (รวมถึงบรษิทัหลกัทรพัย ์และ/หรอืนิตบุิคคลอื่นใด) ที่ขา้พเจ้ามกีารท าธุรกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรอืการระบุตวัตนของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มูลเกี่ยวกบัผูร้บั
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ทัง้นี้ เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงูทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผู้จองซือ้ 
(...........................................................................................................................) 

x 

x 

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขท่ี __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผู้จองซือ้ 
(...........................................................................................................................) การลงทุนในหน่วยทรสัตย่์อมมีความเส่ียงและผู้จองซ้ือควรอ่านหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

ใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ท่านัน้  

ระดบัความเสีย่ง 8  

ใบจองซ้ือเลขท่ี ____________________________  ใบจองซ้ือส าหรบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดิม 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยส์ามารถปฏิเสธการจองซ้ือ ในกรณีท่ีผูล้งทนุทัว่ไปยงัไม่มีประวติัการท า และไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผูล้งทนุรบัความเส่ียงตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าหน่วยทรสัต์น้ีและไม่ลงนามยอมรบัความเส่ียงของหน่วยทรสัต์น้ี 
 



BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 

บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั      
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลียส แบร ์จ ากดั  
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO., LTD.   

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK – BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   345 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


