
  
                       ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี      เลขท่ีใบจอง......................................................... 
                                                                               การเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering)                                                                       
                            มลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 8.8552 บาท อตัราสว่นในการเสนอขาย 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.7379 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม                                       ระดบัความเสีย่ง 8                      

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สงูสดุ (Maximum Offering Price) เท่ากบั 5.90 บาทต่อหน่วย ซึง่จะประกาศราคาเสนอขายสดุท้าย (Final Price) ให้ทราบภายในวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 

  ผู้ถือหน่วยเดิมประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบุคคล, นกัลงทุนสถาบนัท่ีไม่ได้น าสง่ Book building     
       วนัท่ีจองซือ้     13 ก.ย. 2562    16 ก.ย. 2562    17 ก.ย. 2562    18 ก.ย. 2562    19 ก.ย. 2562       
  ผู้ถือหน่วยเดิมประเภทนกัลงทนุสถาบนัท่ีน าสง่ Book building, บริษัทดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) และบคุคลที่เกี่ยวโยงกนั     
       วนัท่ีจองซือ้      20 ก.ย. 2562    23 ก.ย. 2562                                                                                                                                                                        ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ 

ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์้ รีท จ ากัด (“บริษัทฯ”) 
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ................................................................................................................... ................................... เลขทะเบยีนผู้ถือหน่วยทรัสต์  
 เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ  ใบต่างด้าว    หนงัสอืเดินทาง    เลขทะเบยีนนิติบคุคล เลขท่ี ............................................................................................ 

สญัชาติ/สถานท่ีจดทะเบยีน ..................................................... วนั/เดือน/ปีเกิด (ปี ค.ศ.) (วนัจดทะเบยีนนิติบคุคล).............................................................................................................................................................. .... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี..........................หมูท่ี่...............ตรอก/ซอย.........................…..........…......ถนน...……..........……..….................แขวง/ต าบล.........……………...................เขต/อ าเภอ.......................................  
จงัหวดั.................................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................โทรศพัท์.................................................................อเีมล์..........................………………....................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน/ทะเบยีนนิติบคุคล  ที่อยู่เดียวกบัที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถที่ติดต่อได้ (โปรดระบ)ุ เลขท่ี............................................ หมู่ที.่............... ตรอก/ซอย.............................................  
ถนน...……..........……..…................ แขวง/ต าบล.........…………..........................เขต/อ าเภอ..................................................................... จงัหวัด...................................................... รหสัไปรษณีย์................................... 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี.................................................ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย   ไม่หกัภาษี ณ ทีจ่่าย   หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
อาชีพ  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    พนกังานบริษัทเอกชน    นกัเรียน/นกัศกึษา    ธุรกจิสว่นตวั/อาชีพอิสระ ...............................................................................     อื่นๆ (ระบ)ุ ....................................................... 
แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ:  ไมม่ี    มี (ระบชุื่อประเทศ) 
....................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 
แหล่งที่มาของเงนิที่ใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บคุคลธรรมดา : เงินออม    ธรุกิจสว่นตวั    เงินเดือน    รายได้จากการลงทนุ/มรดก    อื่นๆ (ระบ)ุ ...................................................................... 
           นิติบคุคล :  เงินจากธุรกิจ    อื่นๆ (ระบ)ุ ......................................................................................................................................................................  
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้ ราคาเสนอขาย จ านวนเงนิที่ช าระ 
 จองซือ้น้อยกว่าสทิธิที่ได้รับการจดัสรร  

ราคาเสนอขายสงูสดุ 5.90 บาท 
ซึง่จะประกาศราคาเสนอขายสดุท้าย  
ให้ทราบภายในวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 

 

  จองซือ้ตามสทิธิที่ได้รับการจดัสรร   

  จองซือ้มากกว่าสทิธิที่ได้รับการจดัสรร (โปรดระบเุฉพาะสว่นเกิน)   

                                                                                                                                                                                                                      
รวม 

 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ดงักลา่วโดยช าระเป็น  เงินสด / เงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (ส าหรับนกัลงทนุสถาบนั)   ดร๊าฟท์      แคชเชียร์เช็ค    เช็ค  เลขท่ีเช็ค .......……………… 
วนัท่ี ....…………………..… (ลงวนัท่ีไม่เกิน 18 กนัยายน 2562 ส าหรับบคุคลธรรมดาและนิติบุคคล, นกัลงทนุสถาบนัที่ไม่ได้น าสง่ Book building และลงวนัท่ีไม่เกิน 20 กนัยายน 2562 ส าหรับนกัลงทุนสถาบนัท่ีน าสง่ Book 
building) ธนาคาร  ………………….................…………………….….……  สาขา  .…………………………….......……........……….....โดยสัง่จ่าย ”บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิ” (ในกรณีที่ช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์เป็น ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือ เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ) 
โปรดระบผุู้ ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง* (เฉพาะผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่มลูค่าตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป)  
ในกรณีที่ผู้จองซือ้เป็นบคุคลธรรมดา  ตนเอง  บคุคลอื่น (โปรดระบุ)…………………………………… …………. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล  ตนเอง  บคุคลอื่น (โปรดระบุ)………………………...…………….……….  
*ผู้ ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถงึบคุคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูค้า หรือบคุคลที่ลูกค้าท าธุรกรรมแทน รวมถงึบคุคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคลหรือผู้ที่มีการตกลงกนัทาง
กฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้าที่เกี่ยวข้อง 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้:  (ผู้จองซือ้โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เลอืก โดยโปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้)  
  ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้  บริษัท ….………………...…..…………………………………. สมาชิกผู้ฝาก

เลขท่ี ……………….............……น าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ชื่อ …….................................……………………..…….…………………
เลขท่ี...…………….............................…. ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหน่วยทรัสต์ในชื่อของผู้จองซือ้แทน)  

  ให้น าหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้เข้าฝากไว้กับ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบ
หน่วยทรัสต์ในภายหลงั ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  และกรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติ
บคุคล) และแบบสอบถามส าหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) (บริษัทขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ หากมีข้อบ่งชีว้่าท่านอาจ เป็น
บคุคลสหรัฐฯและจะออกเป็นใบหลกัทรัพย์แทน) 

 ให้ออกใบทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ตามชื่อที่อยู่ที่ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมาย ให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบ 
       ทรัสต์และสง่มอบใบทรัสต์ให้แก่ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของ 
       การซือ้ขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรร) 
  ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีการ “จ าน าแบบ Scripless” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก..............................................Pledge Brokerage  Account……………………………………….………………………..…….......................................   
ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้า   ได้รับหนงัสอืชีช้วนในรูปแบบ (   ) หนงัสอื  (   ) อีเมล์  (   ) ได้รับข้อมลูสรุป   ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสอืชีช้วน    (กรณีไม่ระบ ุถือว่าได้รับหนงัสอืชีช้วน/ข้อมลูสรุปแล้ว) 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหน่วยทรัสต์ หรือได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ไม่ครบตามจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ดงัต่อไปนี ้(โปรดเลอืกเพียงหนึง่ข้อเท่านัน้) 
 จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของข้าพเจ้า และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ตามที่อยู่ที่ระบไุว้ข้างต้น (การรับคืนอาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึง่ผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดงักลา่ว) 
  โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ที่มีอยู่ที่ธนาคาร................................................................ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์     กระแสรายวนั เลขท่ี...................................................................(แนบสมดุบญัชีเงินฝาก) 
 กรณีผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และมีรายละเอียดบญัชีธนาคารที่ให้ไว้กับผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ที่ท าการจองซือ้ สามารถขอรับคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมติั (ATS) เพื่อเข้า    
        บญัชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมลูไว้ 
      ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามิใช่บคุคลท่ีถกูห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ รวมทัง้การจองซือ้และการช าระเงินผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์เป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนเพ่ือการเสนอขายในครัง้นี ้ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไมร่ับการจองซือ้หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเง่ือนไขดงักลา่ว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดงักล่าวหรือในจ านวนท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ 
และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ จดัสรรให้ และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
ปฏิเสธการจองซือ้ ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไข ข้อก าหนด และข้อความใดๆ ในหนงัสือชีช้วน รวมทัง้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หนงัสือชีช้วน และข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี ท่ีมีอยู่แล้ว
ในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้าด้วย 
      ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุคลอ่ืนใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการท าธรุกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวัตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมลูเก่ีย วกับผู้ รับ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ตวัแทนรับจองซือ้ และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง  
     หากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเชค็ / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ มาถึงผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ 
ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ ไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ดงักลา่ว 
       ข้าพเจ้าได้ผา่นขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า KYC/CDD และผา่นการศกึษาข้อมลูในเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์หรือหนงัสือชีช้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
        ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกนัวา่ (ก) ข้าพเจ้ามิได้อาศยัหรือมีถ่ินท่ีอยู่ และมิได้สง่ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ฉบบันีม้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา (ข) ข้าพเจ้ามิได้อยู่ในประเทศซึ่งการตอบรับการเสนอขาย การจองซือ้หน่วยทรัสต์ หรือการใช้ใบจองซือ้  ใน
ลกัษณะท่ีข้าพเจ้าได้ด าเนินการหรือก าลงัจะด าเนินการนัน้ เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย (ค) ณ ขณะท่ีจดัท าใบจองซือ้ ฉบบันีข้้าพเจ้ามิได้ตอบรับหรือปฏิเสธการจองซือ้ หน่วยทรัสต์โดยปราศจากดลุยพินิจของตนเองเพ่ือประโยชน์ของบคุคลซึ่งอาศยัหรือมีถ่ินท่ี
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศตาม (ข) ข้างต้น และ (ง) ข้าพเจ้ามิได้จองซือ้หน่วยทรัสต์เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขาย ขาย ขายตอ่ โอน หรือสง่มอบหน่วยทรัสต์ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศตาม (ข) 
ข้างต้นโดยไมม่ีผลกระทบตอ่ข้อความข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนของบริษัทฯ (แตไ่มจ่ าเป็น) ท่ีจะถือวา่ใบจองซือ้ เป็นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแก่บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนของบริษัทฯ วา่ใบจองซือ้ ดงักลา่วถกูจดัท าหรือสง่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือจากประเทศซึ่ง บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนของบริษัทฯ เช่ือวา่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศดงักลา่ว หรือ (ข) ถกูจดัท าโดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไมเ่ป็นไปตามค ารับรองและรับประกนัข้างต้น 
        ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไขข้อก าหนดและข้อความใด ๆ ในหนงัสือชีช้วน รวมทัง้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หนงัสือชีช้วน และข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้
และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้าด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ลงช่ือ…………………………………………………..……….… ผู้จองซือ้ 
(…………………………………………………...………….……………) 

แบบ ก  
ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิ 

 

 

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ ผู้จองซือ้ควรอ่านหนังสือชีช้วน 
หรือข้อมูลท่ีมีสาระตรงตามข้อมูลสรุป (Executive Summary) อย่างรอบคอบ 



หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  

 ผู้ ถือหน่วยเดิมประเภทบคุคลธรรมดาและนิตบิคุคล, นกัลงทนุสถาบนัท่ีไมไ่ด้น าสง่ Book building    วนัท่ีจองซือ้    13 ก.ย. 2562    16 ก.ย. 2562    17 ก.ย. 2562    18 ก.ย. 2562    19 ก.ย. 2562   เลขท่ีใบจอง .................................... 
 ผู้ ถือหน่วยเดิมประเภทนกัลงทนุสถาบนัท่ีน าสง่ Book building, บริษัทดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั    วนัท่ีจองซือ้      20 ก.ย. 2562    23 ก.ย. 2562   
ผู้จดัการการจ าหน่ายหลกัทรัพย์และรับประกนัการจ าหน่าย............................................ ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ...........................................................เพ่ือจองซือ้หน่วยทรัสต์ของบริษัทฯ จ านวน........................หน่วย ในราคาเสนอขายสงุสดุหน่วย
ละ 5.90  บาท ซึ่งจะประกาศราคาเสนอขายสดุท้าย (Final Price) ให้ทราบภายในวนัท่ี 12 กนัยายน 2562  รวมเป็นเงิน .......................................................... บาท โดยช าระเป็น    เงินสด / เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) (ส าหรับนกัลงทนุ
สถาบนั)  ดร๊าฟท์      แคชเชียร์เช็ค    เชค็  เลขท่ีเช็ค .......…………………......…...…  วนัท่ี ....………......……..… (ลงวนัท่ีไมเ่กิน 18 กนัยายน 2562 ส าหรับบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล, นกัลงทนุสถาบนัท่ีไมไ่ด้น าสง่ Book building, ลงวนัท่ีไมเ่กิน 
20 กนัยายน 2562 ส าหรับนกัลงทนุสถาบนัท่ีน าสง่ Book building)    ธนาคาร  ………………….................…………  สาขา  ……….……….....โดยสัง่จ่าย ............................................................................... โดยหากผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรร
หน่วยทรัสต์ให้ด าเนินการ: 
 ให้ฝากใบหน่วยทรัสตใ์นนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก .............................................................................. บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ................................................................................ 
 ออกหน่วยทรัสตใ์นนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600  เพ่ือข้าพเจ้า 
 ออกใบหน่วยทรัสตใ์นนามผู้จองซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต ์ เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ/ Authorized Officer ...................................................................  

 
 
 หมายเหตุ : หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏบัิตกิารหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-009-9000 



 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 
Participant 

No. Company Name Participant 
No. Company Name 

BROKER 
002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั   032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 
004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน) 

 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD  AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

 LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 
050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั   

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

 CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.  SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 
008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั   

GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  
 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน)   
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั  (มหาชน)   
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED            225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD 
019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พ.ีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    
022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD.  GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 SCB SECURITIES CO.,LTD.  MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 

 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 
027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

 RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)  
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)   

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.   

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จเูลยีส แบร์ จ ากดั   
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.   

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

 CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้   

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  (ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ) 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY  TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.  KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้  

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)   
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ   
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – 
CUSTODY  SERVICES 

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า)  

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
    


