ใบจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ สำหรั บกำรเพิ่มทุนครั ง้ ที่สองของทรั สต์ เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรั พย์ เหมรำช

ใบจองซือ้ เลขที่.....................................

การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์เดิม (Preferential Public Offering) การเสนอขายต่อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID และการเสนอขายต่อผู้ลงทุนอื่น ได้ แก่ บุ คคลในวงจากัด (Private
Placement) และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) ซึง่ ผู้ลงทุนอื่นต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ขนต
ั ้ ่าจานวน 1,000 หน่วย และเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
ระดับควำมเสี่ยงหน่ วยทรัสต์ 8
• วันที่จองซือ้ สำหรั บผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิม วันที่ 16 17 18 19 20 23 24 25 26 พฤศจิกายน 2563
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ……….
• วันที่จองซือ้ สำหรั บผู้ลงทุนอื่นๆ
วันที่ 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 พฤศจิกายน 2563
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรั สต์ โปรดกรอกข้ อควำมในช่ องด้ ำนล่ ำงนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ชื่อและนามสกุล (นาย, นาง, นางสาว, อื่น ๆ (โประดระบุ)) หรื อ นิติบุคคล................................................................................................................โดย/บริ หารโดย.......................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ / ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่..........................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์มือถือ........................................................E-mail....................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน / ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ .....................................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว(โปรดระบุสญ
ั ชาติ) .................................. นิติบุคคลสัญชาติไทย นิติบุคคลสัญชาติต่างด้ าว (โปรดระบุสญ
ั ชาติ)...........................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนบริ ษัท .................................................................................................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ..........................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล (พ.ศ.).......................................อาชีพ / ประเภทกิจการ...........................ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีเป็ นคนต่างด้ าวให้ ระบุที่อยู่ในประเทศเจ้ าของสัญชาติ.................................................................................
สถานที่ทางาน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่).......................................................................................................แหล่งที่มาของรายได้ จาก  ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)………...……………………
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับสรุ ปข้ อมูลสาคัญของหน่วยทรัสต์แล้ ว และ  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวน  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนเป็ นรู ปเล่มหรื อรู ปแบบอื่นที่กาหนด (ถ้ ามี)
ท่านเป็ นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง* หรื อไม่ เป็ น ไม่เป็ น * บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรื อ เคยดารงตาแหน่งทางการเมืองและพ้ นจากตาแหน่งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรื อยังคงมี
บทบาทเกี่ยวข้ องกับตาแหน่งดังกล่าวแม้ พ้นจากตาแหน่งมาแล้ วเกิน 1 ปี ก็ตาม หรื อ บุคคลที่ดารงตาแหน่งระดับสูง และมีอานาจหน้ าที่สาคัญในฝ่ ายนิ ติบัญญัติ ฝ่ ายบริ หาร หรื อฝ่ ายตุลาการ หรื อ บุคคลที่ ดารงตาแหน่ งระดับสูงและมีหน้ าที่บริ หารราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อ บุคคลที่ดารงตาแหน่งระดับสูง และมีอานาจบังคับบัญชาในระดับสู งของฝ่ ายทหาร ฝ่ ายตารวจ หรื อ บุคคลที่ดารงตาแหน่งระดับสูงหรื อกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรื อ บุคคลที่มี
สถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศและขององค์การระหว่างประเทศ หรื อ เป็ นสมาชิกในครอบครัว ได้ แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผู้ร่ว มงานใกล้ ชิด
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช ดังนี ้
รำคำเสนอขำยสูงสุด ที่จะเสนอขำยไม่ เกิน
จำนวนหน่ วยทรั สต์ ท่ จี องซือ้ (หน่ วย)
จำนวนเงิน (บำท)
ตัวเลข
ตัวเลข
7.50
ตัวอักษร

ตัวอักษร

พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวโดยวิธีดงั ต่อไปนี ้ (โปรดกากบาทในช่องที่เลือกเพียงหนึ่งช่อง)
 เงินสด  เงินโอน/ เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ธนาคาร.......................................................................สาขา............................................................................................................
แคชเชียร์ เช็ค/เช็คธนาคาร เช็คบุคคล  ดร๊ าฟท์ (ในกรณีที่ส่งค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค และ ดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ) เลขที่เช็ค/ดร๊ าฟท์
.................................................................. ธนาคาร..........................................................สาขา........................................วันที่...............................โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ เหมรำช”
 เงินโอนผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์)  ตัดจากเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์) เลขที่……………………………………………………………………………………
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์เลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
กรณีท่ มี ีบัญชีซอื ้ ขำยหลักทรั พย์ :
 ให้ ดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” ผ่านบัญชี ชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์/Custodian..............................................................................เลขที่สมาชิก
............................ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ชื่อ ..................................................................................................................เลขที่................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ า
มีอยู่กบั บริ ษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์)
กรณีท่ ไี ม่ มีบัญชีซอื ้ ขำยหลักทรั พย์ :
 เข้ ำบัญชี 600: ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่ วยทรั สต์เข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนเป็ นใบทรั สต์ในภายหลัง ผู้จองซือ้ หน่ วยทรั สต์จะต้ องเสียค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อต้ องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรื อ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น FATCA ด้ วย
 ขอรับใบทรัสต์: ให้ ออกใบทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้ น โดยข้ าพเจ้ า ยินดีที่จะมอบหมายให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ การจัดทาใบทรั สต์และการส่งมอบใบทรั สต์ให้ แก่
ข้ าพเจ้ าภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่ปิดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ไม่รวมวันปิ ดทาการจองซื ้อ)
คำเตือน กรณีที่ขอเลือกรับใบทรัสต์ บริ ษัทฯ จะจัดทาและส่งมอบใบทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ปิดทาการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ไม่รวมวันปิ ดทาการจองซื ้อ) ดังนัน้ กรณีดงั กล่าวอาจทาให้ ผ้ จู องซื ้อไม่สามารถซื ้อขายหน่ วยทรั สต์ได้ ตงแต่
ั ้ วัน
แรกที่เปิ ดการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีดังกล่าว กรณีที่ข้อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุ ไม่สัมพันธ์ กันหรื อไม่ชัดเจน หรื อไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริ ษัทหลัก ทรั พย์ ชื่อบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อหมายเลขบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบทรัสต์หรื อนาเข้ าบัญชี 600 ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทนตามที่บริ ษัทฯ เห็นเหมาะสม
กรณีท่ ขี ้ ำพเจ้ ำได้ รับเงินค่ ำจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ในส่ วนที่ไม่ ได้ รับกำรจัดสรรคืนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าการคืนเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาการคืนเงินค่าจองซื ้อ จะไม่มีดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ และข้ าพเจ้ าประสงค์รับเงิน
ค่าจองซื ้อดังกล่าว โดยวิธีการดังนี ้ (กรุ ณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน้ )
 ออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายชื่อผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในใบจองซื ้อที่ระบุไว้ ข้างต้ น (รวมทังกรณี
้ ที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ ใส่เครื่ องหมายใด ๆ หรื อไม่แนบสาเนาสมุดเงินฝาก)
 โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคาร............................................................................................................... (บัญชีออมทรัพย์/บัญชีกระแสรายวัน/บัญชีเดินสะพัด) เลขที่ .....................................................................................................................
(ทังนี
้ ้ ชื่อบัญชีจะต้ องเป็ นชื่อผู้จองซื ้อตามที่ระบุในใบจอง มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) (แนบสาเนาสมุดเงินฝาก)
 ข้ าพเจ้ าศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์จากเอกสารสรุ ปข้ อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรื อหนังสือชี ้ชวนและรับทราบระดับความเสี่ ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้จดั จาหน่ายหน่ วยทรัสต์แล้ ว
 ข้ าพเจ้ าได้ ผ่านขัน้ ตอนการดาเนินการทาความรู้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (KYC/CDD) และได้ เปิ ดเผยและส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องปฏิบัติต ามกฎหมายของรั ฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้
แล้ วในขณะนีห้ รื อจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บุคคลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่ วยทรั สต์ครั ง้
นี ้ ทังนี
้ ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่าบริ ษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนหากผู้จองซื ้อหน่ วยทรั สต์กระทาผิด
เงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื ้อหน่วยทรัสต์จานวนดังกล่าวหรื อในจานวนตามที่บริ ษัทฯ จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริ ษัทฯ ปฏิเสธการจองซื ้อโดย
ไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนดและข้ อความใด ๆ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ หนังสือชี ้ชวน และข้ อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์ ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อซึง่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ า (ก) เป็ น หรื อ ณ เวลาที่มีการซื ้อหน่วยทรัสต์จะเป็ นเจ้ าของผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ และมิได้ เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กนั และมิได้ เป็ นผู้มีภมู ิลาเนาในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ตามคานิ ยามของกฎ Regulation S) หรื อ
(ข) เป็ นบริ ษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ (Broker-dealer) ซึง่ กระทาการในนามของลูกค้ าของตน และลูกค้ าผู้จองซื ้อของตนได้ ยืนยันข้ อมูลข้ างต้ น
 ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบันการเงิน (รวมถึงบริ ษัทหลักทรั พย์ และ/หรื อนิ ติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อ การระบุตัวตนของข้ าพเจ้ ารวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ประโยชน์ที่แท้ จริ งของข้ าพเจ้ า ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
 ลงชื่อ………………………………………………………………ผู้จองซือ้
 การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
 กำรลงทุนมีควำมเสี่ยงและก่ อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ ควรอ่ ำนหนังสือชีช้ วนหรื อข้ อมูลที่มีสำระสำคัญตรำตำมข้ อมูลสรุ ป อย่ ำงรอบคอบด้ วย
(……………..……………………………………..…………)


สาหรับกรณีของ Suitability Test และการรับทราบความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ จู องซื ้อรับได้ ข้ าพเจ้ าได้ รับการร้ องขอจากผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ ทา Suitability Test และข้ าพเจ้ าได้ ผ่านการทา Suitability
Test แล้ ว ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจองซือ้ นี อ้ ยู่ที่ระดับ 8 โดยหน่ วยทรั สต์ที่ข้าพเจ้ าจองซื ้อนี ม้ ีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ ารั บได้ ตาม Suitability Test ซึ่งผู้จัดจาหน่ ายหน่ วยทรั สต์ได้ แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ข้ าพเจ้ าประสงค์จะลงทุนในหน่ วยทรั สต์นีแ้ ละได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซือ้ หน่ วยทรั สต์ด้านล่างว่าข้ าพเจ้ ารั บทราบว่าความเสี่ยงของหน่ วยทรั สต์ที่จองซื ้อนี ส้ ูงกว่าระดับ ความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรั บได้ ตามผลประเมิน
Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ ่อไปในอนาคต ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ผู้จัดจำหน่ ำยหน่ วยทรั สต์ สำมำรถปฏิเสธกำรจองซือ้ ได้ ในกรณีท่ ีผ้ ลู งทุนทั่วไปยังไม่ มีประวัติกำรทำและไม่ ยินยอมทำ Suitability Test หรื อผู้ลงทุนรั บควำม  ลงชื่อ………………………………………………………………ผู้จองซือ้
เสี่ยงตำม Suitability Test ได้ ต่ำกว่ ำหน่ วยทรั สต์ นี ้ และไม่ ลงนำมยอมรั บควำมเสี่ยงของหน่ วยทรั สต์ นี ้
(……………..……………………………………..…………)
** ผู้จองซื ้อประเภทสถาบัน ได้ รับยกเว้ นการทาแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.35/2556
ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรั บกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) สำหรั บบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคลที่ประสงค์ นำหลั กทรั พย์ ฝำกเข้ ำบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลั กทรั พย์ สมำชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)
 บุคคลธรรมดา ที่อยู่ถาวรเลขที่…………………หมู่ที่…………………ตรอก/ซอย………………………..……………ถนน……………….…………..….………แขวง/ตาบล…………………………..……………เขต/อาเภอ……………..…….……….…….
จังหวัด…………………………………ประเทศ……………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ)………………………………………สัญชาติที่สอง(ถ้ ามี) ……………………………..
 นิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท……………….…………..….………สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ) ..….……………………………………………………………………………………
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวอเมริ กนั ……………….…………..….…………………………………………………………………………………………………………………………….
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN..….………………………………………………………………………………………………………………....….……………………………………………………..…
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ฝากหน่วยทรัสต์ เข้ าไว้ ในบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นความจริ ง หากการฝากหน่วยทรัสต์เข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ ขึนแก่
้ บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่ว่าด้ วยประการใด ๆ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดและชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จนครบถ้ วน นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด อาจเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีใ้ ห้ แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามกฎหมาย รวมทังหน่
้ วยงานที่มีข้อตกลงกับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในการขอเรี ยกดูข้อมูลดังกล่าวได้
หมายเหตุ: หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร 02-009-9000

สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร
ผู้แนะนำกำรลงทุน…………………………………………………………...………..สำขำ…………………………………………………….…………………..เลขที่ใบอนุญำต………………………………………..…………….…(เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร)
สำหรั บผู้จองซือ้ หน่ วยทรั สต์
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรั สต์ /หนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริ มทรั พย์ เหมรำช

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

รำยชื่อสมำชิกผู้ฝำกหลักทรั พย์ สำหรั บกำรจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ข้ อมูล ณ วันที่ 18 สิงหำคม 2563

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
ผู้ฝำกเลขที่
Participant No.
236
242
257
ผู้ฝำกเลขที่
Participant No.
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ชื่อบริษัท
Company Name

บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
ชื่อบริษัท
Company Name

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

ชื่อบริษัท
Company Name
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝำกเลขที่
Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผู้ฝำกเลขที่
ชื่อบริษัท
Participant No.
Company Name
243
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN
ผู้ฝำกเลขที่
ชื่อบริษัท
Participant No.
Company Name
329
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
330
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
334
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
336
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
337
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
339
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
340
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
343
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
345
425

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

