
เรยีน คณะกรรมการบรษัิท ดบับลิวเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั (“บรษัิทฯ”)
ชื่อและนามสกลุ (นาย,นาง,นางสาว,อื่นๆ(โประดระบุ)) หรอื นิติบุคคล ................................................................................................................ โดย/บรหิารโดย ............................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได/้ที่อยู่ปัจจบุนั เลขที่ .......................... หมู่บา้น/อาคารชดุ …………….……….............…………... ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................................... ต  าบล/แขวง .................................................. 
อ  าเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย ์.............................. โทรศพัทม์ือถือ ........................................................ E-mail ..........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น / ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกบัที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้........................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว (โปรดระบุสญัชาติ) ...................................................  นิตบิุคคลสญัชาติไทย  นิตบิุคคลสญัชาติต่างดา้ว (โปรดระบุสญัชาติ) ...............................................................................
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบียนหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนบรษัิท .................................................................................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ............................................................................................................
วนั-เดือน-ปี เกิด/วนัจดทะเบียนนิติบุคคล (พ.ศ.) ....................................... อาชีพ / ประเภทกิจการ ........................... ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  หกัภาษี  ไม่หกัภาษี
กรณีเป็นบุคคลสญัชาติต่างดา้วใหแ้สดงที่อยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาติ ..................................................................... ที่อยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย ............................................................. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีในประเทศไทย ................................
สถานที่ท  างาน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่) .................................................................................................................................................................. แหล่งที่มาของรายไดจ้าก  ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)………...……………………
ในการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รัง้นี ้ขา้พเจา้ไดร้บัสรุปขอ้มลูส าคญัของหน่วยทรสัตแ์ลว้ และ  ไม่ประสงคจ์ะรบัหนังสือชีช้วน  ไดร้บัหนังสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรอืรูปแบบอื่นที่ก  าหนด (ถา้มี) 
ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง* หรอืไม่  เป็น    ไม่เป็น  * บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถงึ บุคคลที่ด  ารงต าแหน่งทางการเมืองระดบัสงู หรอื เคยด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพน้จากต าแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรอืยงัคงมี
บทบาทเกี่ยวขอ้งกบัต าแหน่งดงักล่าวแมพ้น้จากต าแหน่งมาแลว้เกิน 1 ปีก็ตาม หรอื บุคคลที่ด  ารงต าแหน่งระดบัสงู และมีอ  านาจหนา้ที่ส  าคญัในฝ่ายนิติบญัญตัิ ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายตลุาการ หรอื บุคคลที่ด  ารงต าแหน่งระดบัสงูและมีหนา้ที่บรหิารราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนทอ้งถิ่น รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั หรอื บุคคลที่ด  ารงต าแหน่งระดบัสงู และมีอ  านาจบงัคบับญัชาในระดบัสงูของฝ่ายทหาร ฝ่ายต ารวจ หรอื บุคคลที่ด  ารงต าแหน่งระดบัสงูหรอืกรรมการในองคก์รตามรฐัธรรมนญู หรอื บุคคลที่มี
สถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศและขององคก์ารระหว่างประเทศ หรอื เป็นสมาชิกในครอบครวั ไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผูร้ว่มงานใกลช้ิด 
มีความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรเีมี่ยม โกรท ดงันี ้

• วันที่จองซือ้ส ำหรับผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิม (Preferential Public Offering) วันที่  8 9 10  11  12 และเฉพาะนักลงทนุสถาบนัที่ส่งใบ Bookbuilding 16 17 18 พฤศจิกายน 2564 
• วันทีจ่องซือ้ส ำหรับผู้ลงทุนอ่ืนๆ วันที่  16 17 18 19 พฤศจิกายน 2564

ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต ์โปรดกรอกข้อควำมในช่องดำ้นล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง

ระดบัควำมเสี่ยงหน่วยทรัสต์ 8
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ………. 

ใบจองซือ้เลขที.่....................................ใบจองซือ้หน่วยทรัสตส์ ำหรับกำรเพิม่ทุนคร้ังทีห่กของทรัสตเ์พือ่กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละสทิธกิำรเช่ำดับบลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท
เสนอขายต่อผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่จะท าใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) 
และเสนอขายต่อผูล้งทนุอื่น ไดแ้ก่ บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรอื ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งผูล้งทนุอื่นตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตข์ัน้ต  ่าจ  านวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละ 100 หน่วย 

รำคำสูงสุดท่ีจะเสนอขำยไม่เกิน 
(บำทต่อหน่วย)

จ ำนวนหน่วยทรัสตท่ี์จองซือ้ (หน่วย) จ ำนวนเงนิ (บำท)

12.90
ตวัเลข ตวัเลข

ตวัอกัษร ตวัอกัษร

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตด์งักล่าวโดยวิธีดงัต่อไปนี ้(โปรดกากบาทในช่องที่เลือกเพียงหนึ่งช่อง)
 เงินสด  เงินโอน/ เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ธนาคาร ..................................................................... สาขา ...........................................................................................................  แคชเชียรเ์ช็ค/เช็คธนาคารเช็คบุคคล ดรา๊ฟท์
(ในกรณีที่ส่งค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นแคชเชียรเ์ช็ค/เช็คธนาคาร เช็คบุคคล  และ ดรา๊ฟท์ จะตอ้งสามารถเรยีกเก็บเงินไดจ้ากส านักหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ) เลขที่เช็ค/ดรา๊ฟท์ ..................................................................
ธนาคาร .......................................................... สาขา ........................................ วนัที่ ............................... โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสตด์บับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท”

เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าวแลว้ ในการส่งมอบหน่วยทรสัต ์ขา้พเจา้ตกลงให้ด  าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตเ์ลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
กรณีที่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย:์
 ใหด้  าเนินการน าหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัจดัสรรนัน้ ฝากไวใ้นชื่อ “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผ่านบญัชี (ชื่อบรษัิทหลกัทรพัย/์Custodian) ……………………….....................................................................................

สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ ............................ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์ชื่อ .................................................................................................................. เลขที่ ........................................................
ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับรษัิทนัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย)์

กรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย:์
 เข้ำบัญชี 600: ใหฝ้ากหน่วยทรสัตต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหน่วยทรสัตเ์ขา้ฝากไวก้บับรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด (“TSD”) โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจา้ (การขอถอนเป็นใบทรสัตใ์นภายหลัง ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD ก าหนด) ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้ตอ้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑต์่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึง
กฎหมายของรฐัต่างประเทศ เช่น FATCA ดว้ย 
 ขอรับใบทรัสต:์ ใหอ้อกใบทรสัตท์ี่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจัดส่งใหข้้าพเจา้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัตามที่อยู่ข้างตน้ โดยข้าพเจา้ยินดีที่จะมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อใหก้ารจัดท าใบทรสัตแ์ละการส่งมอบ
ใบทรสัตใ์หแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัที่ปิดการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(ไม่รวมวนัปิดท าการจองซือ้) 
ค ำเตอืน การเลือกออกใบทรสัตซ์ึ่งจะไดร้บัมอบภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิดท าการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(ไม่รวมวนัปิดท าการจองซือ้) อาจท าใหผู้จ้องซือ้ไม่สามารถซือ้ขายหน่วยทรสัตไ์ดต้ัง้แต่วันแรกที่เปิดการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึ่งบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบหากเกิดกรณีดงักล่าว กรณีที่ขอ้มลูที่ผูจ้องซือ้ระบุไม่สมัพนัธก์นัหรอืไม่ชดัเจน หรอืไม่ไดร้ะบุรหสัสมาชิกบรษัิทหลกัทรพัย ์ชื่อบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหมายเลขบญัชีซื ้อขายหลักทรพัยอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวน
สิทธิที่จะด าเนินการออกใบทรสัตห์รอืน าเขา้บญัชี 600 ในนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทนตามที่บรษัิทฯ เห็นเหมาะสม

กรณีที่ข้ำพเจ้ำไดรั้บเงินค่ำจองซือ้หน่วยทรัสตใ์นส่วนที่ไม่ไดรั้บกำรจัดสรรคืนไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ขา้พเจา้รบัทราบว่าการคืนเงินดงักล่าวภายในระยะเวลาการคืนเงินค่าจองซือ้ จะไม่มีดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสียหายใดๆ และขา้พเจา้ประสงคร์บัเงิน
ค่าจองซือ้ดงักล่าว โดยวิธีการดงันี ้(กรุณาเลือกขอ้เดียวเท่านัน้)
 ออกเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายชื่อผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตต์ามที่ระบุในใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในใบจองซือ้ที่ระบุไวข้า้งต้น (รวมทัง้ผูท้ี่ไม่ไดใ้ส่เครื่องหมายใดๆ หรอืไม่แนบส าเนาสมดุเงินฝาก)
 โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคาร ............................................................................................................... (ชื่อบญัชีจะตอ้งเป็นชื่อผูจ้องซือ้ตามที่ระบุในใบจอง มิฉะนัน้ จะด าเนินการออกเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายในชื่อของผู้จองซือ้แทน) 
ประเภทบญัชี  บญัชีออมทรพัย ์ บญัชีกระแสรายวนั/บญัชีเดินสะพดั) เลขที่ ..................................................................................................................... (แนบส าเนาสมดุเงินฝาก)
 ขา้พเจา้ศึกษาขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ากเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหน่วยทรสัตห์รอืหนงัสือชีช้วนและรบัทราบระดบัความเสี่ยงของหน่วยทรสัตท่ี์ขา้พเจา้จะจองซือ้นีจ้ากผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ลว้
 ขา้พเจา้ไดผ้่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกับลกูคา้ (KYC/CDD) และไดเ้ปิดเผยและส่งมอบขอ้มลูเพิ่มเติมในกรณีท่ีบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศ ไมว่่าท่ีเกิดขึน้แลว้ในขณะนีห้รอืจะเกิดขึน้ใน

อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้มใิช่บคุคลที่ถกูหา้มมใิหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห ้ตามรายละเอียดท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่า หากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบคุคลตามท่ีระบไุวใ้นขา้งตน้ ขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รัง้นี ้ทั้งนี ้ การจองซือ้และการ

ช าระเงินโดยผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตต์อ้งเป็นไปตามเงื่อนไขตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตต์กลงและรบัทราบว่าผูจ้ัดจ าหน่ายมสีิทธิปฏิเสธไมร่บัการจองซือ้ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนหากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตก์ระท าผิดเงื่อนไขดงักล่าว และขา้พเจา้ยินยอมและตกลงว่าจะ
รบัซือ้หน่วยทรสัตจ์  านวนดงักล่าวหรอืในจ านวนตามท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจดัสรรให ้และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หน่วยทรสัตนี์ไ้มว่่าทั้งหมดหรอืบางส่วน และยินยอมรบัคืนเงินในกรณีท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายปฏิเสธการจองซือ้โดยไมเ่รยีกรอ้งค่าเสียหายใด ขา้พเจา้ยินยอมผูกพันตนเองตาม
เงื่อนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หนงัสือชีช้วน และขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับทรสัต ์ทัง้ที่มอียู่แลว้ในขณะนี ้และ/หรอืซึ่งจะแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ (ก) เป็น หรอื ณ เวลาท่ีมกีารซือ้หน่วยทรสัตจ์ะเป็นเจา้ของผูไ้ดร้บัผลประโยชนใ์นหน่วยทรสัต ์ และมไิดเ้ป็นบคุคลผูม้สีญัชาติอเมรกิันและมไิดเ้ป็นผูม้ภีมูลิ  าเนาในประเทศสหรฐัอเมรกิา (ตามค านิยามของกฎ Regulation S) หรือ (ข) เป็นบริษัทนายหนา้คา้
หลกัทรพัย ์(Broker-dealer) ซึ่งกระท าการในนามของลกูคา้ของตน และลกูคา้ผูจ้องซือ้ของตนไดย้ืนยนัขอ้มลูขา้งตน้

 ขา้พเจา้รบัทราบว่าผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์จะเก็บรวบรวมใชข้อ้มลูส่วนบคุคลภายใตเ้อกสารนี ้และจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวใหแ้ก่ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์นายทะเบียนหน่วยทรสัต ์ผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้หน่วยทรสัตข์องขา้พเจา้ และรายงานต่อส านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงาน
ดงักล่าวท่ีเว็บไซตข์องหน่วยงาน หรอืช่องทางอ่ืนใดท่ีหน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว ้เวน้แต่หน่วยงานดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (และท่ีอาจมกีารแกไ้ขเพิ่มเติม) 
("กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล") โดยสามารถอ่านประกาศเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัไดท่ี้เว็บไซต ์https://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy

 การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์ป็นไปตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน
 กำรลงทุนมคีวำมเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ควรอำ่นหนังสือชีช้วนหรือขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัตรำตำมขอ้มลูสรุป อยำ่งรอบคอบด้วย

 ส าหรบักรณีของ Suitability Test และการรบัทราบความเสี่ยงของหน่วยทรสัตท่ี์มรีะดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ผูจ้องซือ้รบัได ้ขา้พเจา้ไดร้บัการรอ้งขอจากผูจ้ดัจ าหน่ายใหท้ า  Suitability Test และ
ขา้พเจา้ไดผ้่านการท า Suitability Test แลว้ ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสี่ยงของหน่วยทรสัตท่ี์ขา้พเจา้จองซือ้นีอ้ยู่ท่ีระดบั 8 ในกรณีท่ีหน่วยทรสัตท่ี์ขา้พเจา้จองซือ้นีม้รีะดบัความเสี่ยงสงูกว่าท่ีขา้พเจา้รบัไดต้าม
Suitability Test ซึ่งผูจ้ดัจ  าหน่ายหน่วยทรสัตไ์ดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบแลว้ อย่างไรก็ตาม ขา้พเจา้ยืนยนัความประสงคท่ี์จะจองซือ้หน่วยทรสัตนี์แ้ละไดล้งลายมอืชื่อเพื่อยืนยนัในฐานะผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตด์า้น
ล่างว่าขา้พเจา้รบัทราบว่าความเสี่ยงของหน่วยทรสัตท่ี์จองซือ้นีส้งูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ขา้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายจากการลงทนุในหน่วยทรสัตนี์ต้่อไปในอนาคต ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตไ์มม่หีนา้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้

ลงช่ือ………………………………………………………………ผู้จองซือ้

(……………..……………………………………..…………)



ข้อมูลเพ่ิมเตมิส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ส ำหรับบุคคลธรรมดำและนิตบุิคคลที่ประสงคน์ ำหลักทรัพยฝ์ำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพยส์มำชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)

ผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรัสตส์ำมำรถปฏิเสธกำรจองซือ้ได้ในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มีประวัติกำรท ำและไม่ยินยอมท ำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับควำมเสี่ยง
ตำม Suitability Test ได้ต ่ำกว่ำหน่วยทรัสตนี์ ้และไม่ลงนำมยอมรับควำมเสี่ยงของหน่วยทรัสตนี์้
** ผูจ้องซือ้ประเภทสถาบนั ไดร้บัยกเวน้การท าแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ.35/2556

 บุคคลธรรมดา ที่อยู่ถาวรเลขที่ ………………… หมู่ที่ ……………… ตรอก/ซอย ………………………..………… ถนน ……………….………..….……… แขวง/ต าบล ………….……………….…………… เขต/อ าเภอ ……………..…….……….…….
จงัหวดั ………………………………… ประเทศ ……………………..……………………………… รหสัไปรษณีย์ ………….………………… สถานที่เกิด(จงัหวดั/ประเทศ) …………………………………… สญัชาติที่สอง(ถา้มี) ……………………………..
 นิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิท ……………….…………..….……… สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA(FATCA STATUS)(ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ) .….……………………………………………………………………………………
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ือหุน้ชาวอเมรกินั ……………….…………..….…………………………………………………………………………………………………………………………….
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรอื RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN ..….………………………………………………………………………………………………………………....….……………………………………………………..…
ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหน่วยทรสัต์ เขา้ไวใ้นบญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามที่ระบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหน่วยทรสัตเ์ขา้บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยก์่อใหเ้กิดความเสียหายใดๆ ขึน้แก่บรษัิท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผิดและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั จนครบถว้น นอกจากนี ้ขา้พเจา้รบัทราบว่าบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั อาจเปิดเผย
ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสารนีใ้หแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นที่มีอ  านาจตามกฎหมาย รวมทัง้หน่วยงานที่มีขอ้ตกลงกบับรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได้

ลงช่ือ………………………………………………………………ผู้จองซือ้

(……………..……………………………………..…………)



หมายเหต:ุ หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบตักิารหลกัทรพัย ์บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-009-9000

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร

ผู้แนะน ำกำรลงทุน…………………………………………………………...………..สำขำ…………………………………………………….…………………..เลขที่ใบอนุญำต………………………………………..…………….…(เฉพาะเจา้หนา้ที่ธนาคาร)

ส ำหรับผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต/์หนังสือชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=349416

ควำมเสี่ยงหน่วยทรัสต ์8
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน .......
ลงนำมเฉพำะผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้ลงทุนน้อยกว่ำ 8



BROKER
ผู้ฝำกเลขที่

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name
ผู้ฝำกเลขที่

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name
002 บริษัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั 032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบเีอสที จ  ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 038 บริษัทหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD Beyond Securities Public Company Limited
005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บริษัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้ จ  ากดั 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026 บริษัทหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029 บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
SUB-BROKER

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No. 

ชื่อบริษัท
Company Name

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No. 

ชื่อบริษัท
Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

CUSTODIAN
ผู้ฝำกเลขที่

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name
ผู้ฝำกเลขที่

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name
301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)

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

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH -
CUSTODY SERVICES 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

350 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

รำยชื่อสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพยส์ ำหรับกำรจองซือ้หน่วยทรัสต ์ข้อมูล ณ วันที ่28 กันยำยน 2564


