ใบจองซือ้ สาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

แผ่ นที่ 1 สาหรับตัวแทน
ใบจองซื ้อเลขที่

ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช (“HREIT”)
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมจานวนประมาณ 66,640,137 หน่ วย แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เดิมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
ตามสัดส่ วน 8.5438 หน่ วยทรั สต์ เดิม ต่ อ 1 หน่ วยทรัสต์ ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม ในช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น 8.20 – 8.30 บาทต่ อหน่ วย
โดยผู้จองซือ้ จะต้ องชาระค่ าจองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสูงสุดที่ 8.30 บาทต่ อหน่ วย
เรียน คณะกรรมการบริษัทเหมราช รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้เสนอขายหน่ วยทรั สต์ ”)
วันที่จองซือ้ …….....……………......................
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย เท่านัน้

ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .......................................................................

 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล  อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านเลขที่.................................... หมูท่ ี่................... ตรอก/ซอย.............................................................. ถนน........................................................................ แขวง/ตาบล....................................................................................
เขต/อาเภอ....................................................................................... จังหวัด..................…………………………............................ รหัสไปรษณีย์........................................................ โทรศัพท์ .......................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................................................................................................................................ อีเมล์............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ทะเบียนนิติบคุ คล  ที่อยูเ่ ดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่............................. หมูท่ ี่....................... ตรอก/ซอย....................................................................................................
ถนน.............................................................................. แขวง/ตาบล................................................................. เขต/อาเภอ........................................................................ จังหวัด..............……...…………....... รหัสไปรษณีย์........................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบุประเภทของอาชีพที่ชดั เจน)..............................................……............................................แหล่งที่มาของรายได้  ในประเทศ  ต่างประเทศ
สัญชาติ ....…......................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............….........................………………………..... ประเภทของการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
แหล่งที่มาของรายได้ จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) …………………………………………………………….…………………..…………..
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ ในการจองซื ้อ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได้ จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………….
นิติบคุ คล :  เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) ……………………...…………………………………………………………… มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ดังนี ้

จานวนหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมที่จองซือ้ (หน่ วย)

ราคาเสนอขายสูงสูด (บาทต่ อหน่ วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

8.30
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวโดย (ในกรณีที่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน)
 เงินสด

 เงินโอน

 เงินโอนบาทเนต

 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่………...………………..

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 ในกรณีที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์……......……..………………..……………….…………….
………………………………….……………….….....…............................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขที่

นาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์

ชื่อบัญชี…………................………………………..………......................เลขที่……………………….…………ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบทรัสต์ในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
 ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนหน่วยทรัสต์ในภายหลังผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ด้ วย
 ให้ ออกใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รบั จัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบทรัสต์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรร
คาเตือน กรณีที่ข้อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์แทน
และจัดส่งใบทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ จะทาให้ ผ้ จู องซื ้อไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ได้ ทนั วันแรกที่หน่วยทรัสต์เข้ าซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ นที่ชาระไว้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ คนื เงินส่วนต่างค่าจองซื ้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น และ/หรือ กรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเงินค่า
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังนี ้ (กรุณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน)
้
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ..................................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร……………………….…………………………………… (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนัน้
จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) ประเภทบัญชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขที่……………………………………....…………………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝาก)
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ า  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนในรูปแบบ ( หนังสือ  ซีดีรอม  อีเมล์)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวนและได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ แล้ ว (รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ ใส่เครื่องหมายใดๆ)
ใในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง* ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................
* ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ าของที่แท้ จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้ า หรือบุคคลที่ลกู ค้ าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้ อานาจควบคุมนิติบคุ คลหรือผู้ที่ มกี ารตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง

• ข้ าพเจ้ าผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชี ้ชวน และรับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ ว
• ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการด
้
าเนินการทาความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และได้ เปิ ดเผยและส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์มีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่
ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว

• ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้

•

•
•
•

ทังนี
้ ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ผู้จองซื ้อหน่วยทรัส ต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อหากผู้
จองซื ้อหน่วยทรัสต์กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้ หน่วยทรัสต์จานวนดังกล่าวหรื อในจานวนตามที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จดั สรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนด
และข้ อความใดๆ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึ่งจะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซื ้อหน่วยทรัสต์ และมิไ ด้ เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบันการเงิน (รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน ส ามารถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ ารวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ า ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง
การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

การลงทุนในหลักทรั พย์ มีความเสี่ยง และผู้จองซือ้ ควรอ่ านหนังสือชีช้ วนอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หน่ วยทรัสต์

ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(……………………………….…………)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้ าที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์ HREIT)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี พ้ บว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้
จองซือ้ ด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ อ่ ไปในอนาคต ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ประเภทนักลงทุน

ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

ผลการประเมิน

ความเสี่ยงต่า

1



15-21

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า

1-4



19-24

22-29

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง

1-5



หมายเหตุ สาหรับผู้จองซื ้อที่ประเมินความเสีย่ งได้ ต่ากว่าระดับความเสีย่ งของ HREIT

25-30

30-36

ความเสี่ยงสูง

1-7



เท่านั ้น

>=31

>=37

ความเสี่ยงสูงมาก

1-8



นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

<=12

<=14

13-18

ระดับความเสี่ยงลูกค้า

ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(………………………..……………….…………)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผู้บนั ทึกข้ อมูล ลงชื่อ........................................................................................................................................ (ตัวบรรจง)
ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ เลขที่ทะเบียน………………………………..………………………….....……….….. รหัสพนักงาน………………………………………… รหัสสาขา ……………...…………………………………………………
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9999

ใบจองซือ้ สาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

แผ่ นที่ 2 สาหรับสาขาที่รับจอง
ใบจองซื ้อเลขที่

ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช (“HREIT”)
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมจานวนประมาณ 66,640,137 หน่ วย แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เดิมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
ตามสัดส่ วน 8.5438 หน่ วยทรั สต์ เดิม ต่ อ 1 หน่ วยทรัสต์ ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม ในช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น 8.20 – 8.30 บาทต่ อหน่ วย
โดยผู้จองซือ้ จะต้ องชาระค่ าจองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสูงสุดที่ 8.30 บาทต่ อหน่ วย
เรียน คณะกรรมการบริษัทเหมราช รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้เสนอขายหน่ วยทรั สต์ ”)
วันที่จองซือ้ …….....……………......................
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย เท่านัน้

ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .......................................................................

 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล  อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านเลขที่.................................... หมูท่ ี่................... ตรอก/ซอย.............................................................. ถนน........................................................................ แขวง/ตาบล....................................................................................
เขต/อาเภอ....................................................................................... จังหวัด..................…………………………............................ รหัสไปรษณีย์........................................................ โทรศัพท์ .......................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................................................................................................................................ อีเมล์............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ทะเบียนนิติบคุ คล  ที่อยูเ่ ดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่............................. หมูท่ ี่....................... ตรอก/ซอย....................................................................................................
ถนน.............................................................................. แขวง/ตาบล................................................................. เขต/อาเภอ........................................................................ จังหวัด..............……...…………....... รหัสไปรษณีย์........................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบุประเภทของอาชีพที่ชดั เจน)..............................................……............................................แหล่งที่มาของรายได้  ในประเทศ  ต่างประเทศ
สัญชาติ ....…......................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............….........................………………………..... ประเภทของการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
แหล่งที่มาของรายได้ จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) …………………………………………………………….…………………..…………..
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ ในการจองซื ้อ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได้ จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………….……………………………
นิติบคุ คล :  เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) ……………………...…………………………………………………………… มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ดังนี ้

จานวนหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมที่จองซือ้ (หน่ วย)

ราคาเสนอขายสูงสูด (บาทต่ อหน่ วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

8.30
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวโดย (ในกรณีที่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน)
 เงินสด

 เงินโอน

 เงินโอนบาทเนต

 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่………...………………..

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 ในกรณีที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์……......……..………………..……………….…………….
………………………………….……………….….....…............................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขที่

นาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์

ชื่อบัญชี…………................………………………..………......................เลขที่……………………….…………ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบทรัสต์ในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
 ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนหน่วยทรัสต์ในภายหลังผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ด้ วย
 ให้ ออกใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รบั จัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบทรัสต์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรร
คาเตือน กรณีที่ข้อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์แทน
และจัดส่งใบทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ จะทาให้ ผ้ จู องซื ้อไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ได้ ทนั วันแรกที่หน่วยทรัสต์เข้ าซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ นที่ชาระไว้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ คนื เงินส่วนต่างค่าจองซื ้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น และ/หรือ กรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเงินค่า
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังนี ้ (กรุณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน)
้
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ..................................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร……………………….…………………………………… (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนัน้
จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) ประเภทบัญชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขที่……………………………………....…………………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝาก)
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ า  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนในรูปแบบ ( หนังสือ  ซีดีรอม  อีเมล์)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวนและได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ แล้ ว (รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ ใส่เครื่องหมายใดๆ)
ใในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง* ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................
* ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ าของที่แท้ จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้ า หรือบุคคลที่ลกู ค้ าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้ อานาจควบคุมนิติบคุ คลหรือผู้ที่ มกี ารตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง

• ข้ าพเจ้ าผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชี ้ชวน และรับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ ว
• ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการด
้
าเนินการทาความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และได้ เปิ ดเผยและส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์มีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่
ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว

• ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้

•

•
•
•

ทังนี
้ ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ผู้จองซื ้อหน่วยทรัส ต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อหากผู้
จองซื ้อหน่วยทรัสต์กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้ หน่วยทรัสต์จานวนดังกล่าวหรื อในจานวนตามที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จดั สรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนด
และข้ อความใดๆ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึ่งจะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซื ้อหน่วยทรัสต์ และมิไ ด้ เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบันการเงิน (รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน ส ามารถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ ารวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ า ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง
การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

การลงทุนในหลักทรั พย์ มีความเสี่ยง และผู้จองซือ้ ควรอ่ านหนังสือชีช้ วนอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หน่ วยทรัสต์

ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(……………………………….…………)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้ าที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์ HREIT)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี พ้ บว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้
จองซือ้ ด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ อ่ ไปในอนาคต ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ประเภทนักลงทุน

ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

ผลการประเมิน

ความเสี่ยงต่า

1



15-21

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า

1-4



19-24

22-29

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง

1-5



หมายเหตุ สาหรับผู้จองซื ้อที่ประเมินความเสีย่ งได้ ต่ากว่าระดับความเสีย่ งของ HREIT

25-30

30-36

ความเสี่ยงสูง

1-7



เท่านั ้น

>=31

>=37

ความเสี่ยงสูงมาก

1-8



นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

<=12

<=14

13-18

ระดับความเสี่ยงลูกค้า

ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(………………………..……………….…………)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผู้บนั ทึกข้ อมูล ลงชื่อ........................................................................................................................................ (ตัวบรรจง)
ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ เลขที่ทะเบียน………………………………..………………………….....……….….. รหัสพนักงาน………………………………………… รหัสสาขา ……………...…………………………………………………
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9999

ใบจองซือ้ สาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

แผ่ นที่ 3 สาหรับผู้จองซือ้
ใบจองซื ้อเลขที่

ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช (“HREIT”)
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมจานวนประมาณ 66,640,137 หน่ วย แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เดิมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
ตามสัดส่ วน 8.5438 หน่ วยทรั สต์ เดิม ต่ อ 1 หน่ วยทรัสต์ ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม ในช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น 8.20 – 8.30 บาทต่ อหน่ วย
โดยผู้จองซือ้ จะต้ องชาระค่ าจองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสูงสุดที่ 8.30 บาทต่ อหน่ วย
เรียน คณะกรรมการบริษัทเหมราช รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้เสนอขายหน่ วยทรั สต์ ”)
วันที่จองซือ้ …….....……………......................
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย เท่านัน้

ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .......................................................................

 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล  อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านเลขที่.................................... หมูท่ ี่................... ตรอก/ซอย.............................................................. ถนน........................................................................ แขวง/ตาบล....................................................................................
เขต/อาเภอ....................................................................................... จังหวัด..................…………………………............................ รหัสไปรษณีย์........................................................ โทรศัพท์ .......................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................................................................................................................................ อีเมล์............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ทะเบียนนิติบคุ คล  ที่อยูเ่ ดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่............................. หมูท่ ี่....................... ตรอก/ซอย....................................................................................................
ถนน.............................................................................. แขวง/ตาบล................................................................. เขต/อาเภอ........................................................................ จังหวัด..............……...…………....... รหัสไปรษณีย์........................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบุประเภทของอาชีพที่ชดั เจน)..............................................……............................................แหล่งที่มาของรายได้  ในประเทศ  ต่างประเทศ
สัญชาติ ....…......................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............….........................………………………..... ประเภทของการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
แหล่งที่มาของรายได้ จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) …………………………………………………………….…………………..…………..
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ ในการจองซื ้อ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได้ จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………….……………………………
นิติบคุ คล :  เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………...……………………………… มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ดังนี ้

จานวนหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมที่จองซือ้ (หน่ วย)

ราคาเสนอขายสูงสูด (บาทต่ อหน่ วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

8.30
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวโดย (ในกรณีที่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน)
 เงินสด

 เงินโอน

 เงินโอนบาทเนต

 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่………...………………..

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 ในกรณีที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์……......……..………………..……………….…………….
………………………………….……………….….....…............................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขที่

นาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์

ชื่อบัญชี…………................………………………..………......................เลขที่……………………….…………ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบทรัสต์ในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
 ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนหน่วยทรัสต์ในภายหลังผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ด้ วย
 ให้ ออกใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รบั จัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบทรัสต์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรร
คาเตือน กรณีที่ข้อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์แทน
และจัดส่งใบทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ จะทาให้ ผ้ จู องซื ้อไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ได้ ทนั วันแรกที่หน่วยทรัสต์เข้ าซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ นที่ชาระไว้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ คนื เงินส่วนต่างค่าจองซื ้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น และ/หรือ กรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเงินค่า
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังนี ้ (กรุณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน)
้
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ..................................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร……………………….…………………………………… (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนัน้
จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) ประเภทบัญชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขที่……………………………………....…………………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝาก)
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ า  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนในรูปแบบ ( หนังสือ  ซีดีรอม  อีเมล์)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวนและได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ แล้ ว (รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ ใส่เครื่องหมายใดๆ)
ใในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง* ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................
* ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ าของที่แท้ จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้ า หรือบุคคลที่ลกู ค้ าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้ อานาจควบคุมนิติบคุ คลหรือผู้ที่ มกี ารตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง

• ข้ าพเจ้ าผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชี ้ชวน และรับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ ว
• ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการด
้
าเนินการทาความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และได้ เปิ ดเผยและส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์มีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่
ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว

• ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้

•

•
•
•

ทังนี
้ ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ผู้จองซื ้อหน่วยทรัส ต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อหากผู้
จองซื ้อหน่วยทรัสต์กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้ หน่วยทรัสต์จานวนดังกล่าวหรื อในจานวนตามที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จดั สรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนด
และข้ อความใดๆ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึ่งจะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซื ้อหน่วยทรัสต์ และมิไ ด้ เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบันการเงิน (รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน ส ามารถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ ารวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ า ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง
การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

การลงทุนในหลักทรั พย์ มีความเสี่ยง และผู้จองซือ้ ควรอ่ านหนังสือชีช้ วนอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หน่ วยทรัสต์

ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(……………………………….…………)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้ าที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์ HREIT)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี พ้ บว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้
จองซือ้ ด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ อ่ ไปในอนาคต ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ประเภทนักลงทุน

ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

ผลการประเมิน

ความเสี่ยงต่า

1



15-21

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า

1-4



19-24

22-29

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง

1-5



หมายเหตุ สาหรับผู้จองซื ้อที่ประเมินความเสีย่ งได้ ต่ากว่าระดับความเสีย่ งของ HREIT

25-30

30-36

ความเสี่ยงสูง

1-7



เท่านั ้น

>=31

>=37

ความเสี่ยงสูงมาก

1-8



นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

<=12

<=14

13-18

ระดับความเสี่ยงลูกค้า

ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(………………………..……………….…………)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผู้บนั ทึกข้ อมูล ลงชื่อ........................................................................................................................................ (ตัวบรรจง)
ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ เลขที่ทะเบียน………………………………..………………………….....……….….. รหัสพนักงาน………………………………………… รหัสสาขา ……………...…………………………………………………
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9999

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

Participant No.

Company Name

Participant No.

ชื่อบริษัท
Company Name

BROKER

002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
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 แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA (THAILAND) SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า 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 เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ เนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN 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 เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

