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เลขที่ใบจอง_____________________________________________ 

ใบจองซือ้หน่วยทรสัตส์  าหรบัการเพิ่มทุนครัง้แรกของทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน 
อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรียล (“PROSPECT”) 

เสนอขายต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์จะท าใหก้องทรสัตม์ีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) 
ในอตัราส่วน 1 หน่วยทรสัตเ์ดิม ต่อ 0.4775 หน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ในราคาเสนอขายสงูสดุไม่เกิน 9.70 บาทต่อหน่วย 

วนัท่ีจองซือ้ส  าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Preferential Public Offering)  8  9  10  13  14 มีนาคม 2566 

 

ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต ์โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท ์จ ากัด (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากัด (“ทิสโก”้) ซึ่งเป็นผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย  
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบุคคล อื่นๆ (โปรดระบุ)                          ชื่อ                         _____________________________________   
เพศ ชาย  หญิง บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี                                                       หรือ  ใบต่างดา้ว   หนงัสือเดินทาง                                                                                                                                                          
 เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี_________________________________ สัญชาติ(ประเทศท่ีนิติบุคคลจดทะเบียน) _______________________________________ 
วนั/เดือน/ปี เกิด /วนัจดทะเบียนนิติบคุคล(พ.ศ.)                                   __________________หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได_้____________________________________                                   
โดยมีที่อยู่ตามท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2566 (Record Date)  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร                                      _________________ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  
ท่านเป็นบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง* /สมาชิกในครอบครวัของบคุคลที่มีสถานภาพทางการเมือง** /ผูใ้กลช้ิด*** กบับคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองหรือสมาชิก
ในครอบครวัของบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่  ไม่เป็น  เป็น (โปรดระบตุ าแหน่งทางการเมือง)_____________________________________________ 
* บคุคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง หมายถึง ผูด้ ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประมุขแห่งรฐัหรือรฐับาล รฐัมนตรี เจา้หนา้ทีร่ะดบัสูงของรฐั ศาล องค์กรอิสระ องค์กร
อยัการ หรือทหาร ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผูมี้บทบาทส าคญัในพรรคการเมือง ผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในองค์การระหว่างประเทศ และผูท้ี่ด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าระดบัดงักล่าว ทัง้นี ้ตามที ่เลขาธิการ ปปง. ประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปปง. ** สมาชิกในครอบครวั หมายถึง (1) บิดา มารดา บตุร ผูร้บับตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรมของ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (2) พีน่อ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนัหรือพีน่อ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนัของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (3) คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาโดยมิไดจ้ดทะเบียน
สมรสของบคุคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2) *** ผูใ้กลช้ิด หมายถึง (1) บคุคลซึ่งเป็นผูค้รอบครองหรือดูแลทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง (2) บคุคลซึ่งมี
ความสมัพนัธ์ใกลช้ิดอนัเนือ่งมาจากการสรา้งหรือด าเนนิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของบคุคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง 
แหล่งทีม่าของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่มี  มี (โปรดระบชุื่อประเทศ)_______________________________________________________________________ 
แหล่งทีม่าของเงินทีใ่ช้ในการจองซือ้ บคุคลธรรมดา: เงินเดือน ธุรกิจส่วนตวั เงินออม รายไดจ้ากการลงทนุ มรดก อื่นๆ (โปรดระบ)ุ___________  
นิติบคุคล:  เงินจากการด าเนินธุรกิจ  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ _________ _________ ___________________________________________________________________ 
มีความประสงคจ์องซือ้และขอใหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนของ PROSPECT  

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จองซือ้ (หน่วย) จ านวนเงินที่ต้องช าระ (บาท) จ านวนเงินที่ต้องช าระ (ตัวอักษร) 
ราคาเสนอขายสงูสดุ 
ไม่เกิน 9.70 บาท    

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอน าส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตด์งักล่าว  
 ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย โดยระบุรายละเอียด Ref.1  
เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหน่วย 10 หลัก และ Ref.2 เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลตามข้อมูล  
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ในแบบฟอรม์การช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งช าระเป็น  

 เงินสด/เงินโอน  
 เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค _________ _______________ลงวันท่ี__   _มีนาคม 2566 ธนาคาร_________ ____________________

สาขา_________ _________ _________________โดยขีดครอ่มสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ากัด เพ่ือการจองซือ้หลักทรัพย”์ ลงวนัท่ีไม่
เกินวันท่ี 13 มีนาคม 2566 แต่ต้องหลังจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละหนังสือชีช้วนมีผลบังคับใช้  และต้องยื่นผ่าน
เคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย ตัง้แต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2566 จนถึงก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาของธนาคารกสิกรไทยของวนัท่ี 13 มีนาคม 2566 และ
ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถัดไป โดยชื่อของเจา้ของเช็คตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้  

 การโอนเงินผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย  
 การโอนเงินผ่าน Internet Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K BIZ) 
 การโอนเงินผ่าน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) 

 การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีของธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด เพ่ือการจองซื้อหลักทรัพย์” 
ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีใชใ้นการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ (โปรดระบ)ุ_____________________________ 
* ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้ริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของที่แทจ้ริง หรือมีอ านาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบับริษัทฯ รวมถึงบคุคลผูใ้ชอ้ านาจควบคมุนติิบคุคลหรือบคุคลทีมี่การตกลงกนัทาง
กฎหมายตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทด าเนินการส่งมอบหน่วยทรสัต ์โดยวิธีการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้โปรด
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
กรณีทีม่ีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์     
  ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้ 

บริษัท  __________________________สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                 น าหน่วยทรสัตเ์ขา้ฝากไวก้ับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) (“TSD”) จ ากัด 
เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ชื่อ  ____________________________________________________เลขท่ีบญัชี  ____________________ซึ่งขา้พเจา้มี
อยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย)์ 

กรณีทีไ่ม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
  เข้าบัญชี 600 : ใหฝ้ากหน่วยทรสัตต์ามจ านวนท่ีไดร้บัการจัดสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าหน่วยทรสัตเ์ขา้ฝากไว้

กับ TSD โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพื่อผูจ้องซือ้ (การขอถอนเป็นใบทรสัตใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมตามท่ี TSD ก าหนด) ในกรณีนี้ ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อมูลและลงนามเอกสารเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) ตามท่ี TSD ก าหนด 

แบบ ก 
ส าหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิม  

ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 

กรอกใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1  
เลขทะเบียนผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ท่านัน้ 

ดาวนโ์หลด 
ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 



  ขอรับใบทรัสต ์: ใหอ้อกใบทรสัตท่ี์ไดร้บัการจัดสรรไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามท่ีอยู่ ท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน 
ณ วนัท่ีก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2566 โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อใหก้ารจัดท าใบทรสัตแ์ละการส่ง
มอบใบทรสัตใ์หแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้หน่วยทรสัต ์

* การเลือกออกใบทรสัต์ซึ่งจะไดร้บัมอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สุดระยะเวลาจองซือ้หน่วยทรสัต์ อาจท าใหผู้จ้องซือ้ไม่สามารถซือ้ขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมในครัง้นีไ้ดต้ัง้แต่วนัแรกที่เปิดการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบหากเกิดกรณีดงักล่าว กรณีทีข่อ้มูลทีผู่จ้องซือ้ระบไุม่สมัพนัธ์กนัหรือไม่ชดัเจน หรือไม่ไดร้ะบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรพัย์ ชือ่บริษัทหลกัทรพัย์ หรือหมายเลขบัญชี
ซือ้ขายหลกัทรพัย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธิทีจ่ะด าเนนิการออกใบทรสัต์หรือน าเขา้บญัชี 600 ในนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทนตามทีบ่ริษัทฯ เห็นเหมาะสม 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตค์ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขา้พเจา้รบัทราบว่าการคืนเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาการคืนเงินค่าจองซือ้ จะไม่มี
ดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใดๆ และขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงินคืน โดยวิธีการดงันี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้ กรณีไม่ระบ ุหรือไม่ไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ถือ
ว่าใหด้  าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ดว้ยเช็ค) 
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีผูกกับบริการพรอ้มเพย ์(PromptPay) ดว้ยหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
 ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายช่ือผูจ้องซือ้ตามที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันท่ี
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2566 (Record Date) ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลงรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้จากการเรียกเก็บจากธนาคาร 
 โอนเขา้บัญชี ธนาคาร___________________________________ประเภทบัญชี  บัญชีออมทรพัย ์ บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี_________________________ 
(ชื่อบญัชีจะตอ้งเป็นชื่อผูจ้องซือ้ตามท่ีระบุในใบจองและแนบส าเนาสมดุเงินฝากหรือ Bank Statement พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
ในการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รัง้นี ้ขา้พเจา้  
 ไดร้บัขอ้มลูสรุป (Fact Sheet)  ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นท่ีก าหนด  ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน  
(ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ไม่ท าเครื่องหมายใดๆ ขอสงวนสิทธิถือว่าผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน และไดร้บัขอ้มลูสรุป (Fact Sheet) แลว้) 

1) ขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มลูเก่ียวกับเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ากเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหน่วยทรสัตห์รือหนังสือชีช้วนและรบัทราบระดบัความเสี่ยงของหน่วยทรสัตท่ี์
ขา้พเจา้จะจองซือ้นีแ้ลว้ 2) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มิใช่บุคคลที่ถูกหา้มมิใหจ้ัดสรรหน่วยทรสัตต์ามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนหรือตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ก าหนด ทัง้นี ้ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่าหากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีถูกหา้มตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ ขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิในการจอง
ซือ้หรือไดร้บัการจัดสรรหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้3) ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนจ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่ม
ทนุนี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ หรือหาก
เช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟทท่ี์สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนดงักล่าว นอกจากนี ้ขา้พเจา้ตกลงและ
รบัทราบว่าบริษัทฯ และ/หรือผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย มีสิทธิปฏิเสธไม่รบัการจองซือ้หรือจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุน หากขา้พเจา้กระท าผิด
เงื่อนไขหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งใดๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ 4) ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัตนเองตามเงื่อนไข ขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หนงัสือ
ชีช้วน และขอ้บงัคบัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทรสัต ์ทัง้ท่ีมีอยู่แลว้ในขณะนีแ้ละ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ดว้ย 5) ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบัน
การเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรพัย ์และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด) ท่ีขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับการแสดงตนและ/หรือการระบุ
ตวัตนของขา้พเจา้รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้บัประโยชนท่ี์แทจ้ริงของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ทั้งนี ้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการ
แพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงูท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและรบัประกันว่า (ก) ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นบุคคลผูม้ีสญัชาติอเมริกันและมิไดเ้ป็นผูม้ีภมูิล  าเนาในประเทศสหรฐัอเมริกา (ตามค านิยามของกฎ Regulation 
S) และมิไดเ้ป็นบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยและมิไดอ้าศัยอยู่หรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศท่ีการจองซือ้หน่วยทรสัตนี์อ้าจส่งผลเป็นการกระท าอันขดัต่อกฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บังคับเก่ียวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรสัตข์องต่างประเทศ หรือจะท าให้กองทรสัตต์้องมีภาระหน้าท่ีในการด าเนินการใด ๆ เพิ่ มเติมไปจากท่ีต้อง
ด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย (ข) ขณะท่ีจดัท าใบจองซือ้ฉบบันี ้ขา้พเจา้มิไดต้อบรบัการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนโดยปราศจากดลุยพินิจของตนเองเพื่อประโยชนข์อง
บุคคลซึ่งอาศัยหรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศตาม (ก) ขา้งตน้ (ค) ขา้พเจา้ไม่ไดจ้องซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน ส่งมอบ หรือ
แจกจ่ายหน่วยทรสัตไ์ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในประเทศตาม (ก) ขา้งตน้ และ (ง) ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจและขอรบัรองว่าการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนของ
ขา้พเจา้ไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และถือว่าขา้พเจา้ใหค้  ารบัรองและรบัประกันท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้จ ากัดการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุน โดย
ไม่มีผลกระทบต่อขอ้ความขา้งตน้ บริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่จ าเป็น) ท่ีจะถือว่าใบจองซือ้เป็นโมฆะหาก 
(1) ปรากฏว่าใบจองซือ้ดงักล่าว ถูกจัดท าหรือส่งมาจากประเทศท่ีมีขอ้จ ากัดในการจองซือ้ ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศดังกล่าว หรือ (2) ถูก
จดัท าโดยมีวตัถปุระสงคท่ี์จะยกเวน้ค ารบัรองและรบัประกันใดๆ ขา้งตน้ 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูขา้งตน้เป็นขอ้มลูของขา้พเจา้ และขา้พเจา้รบัทราบและตกลงใหทิ้สโก้เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว เพื่อการท าธุรกรรมการจอง
ซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนของ PROSPECT รวมถึงการยืนยนัพิสูจนต์ัวตนและการติดต่อกลบัมายังขา้พเจา้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของทิสโก้ได ้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซตข์องทิสโก ้https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html และ/หรือ
ช่องทางอื่นใดท่ีทิสโกก้ าหนด  

การลงทุนมีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ 
ควรอ่านหนังสือชีช้วน หรือข้อมูลทีม่ีสาระตามข้อมูลสรุป (Fact Sheet)  ลงชื่อ x _________________________________________________ผูจ้องซือ้  
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้ (________________________________________________) 
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพ่ือการจองซือ้หน่วยทรัสต ์(Suitability Test)  
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลกัทรพัยข์องผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย หรือจากบริษัท
หลกัทรพัยอ์ื่น และรบัทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ (กรณีผูจ้องซือ้ยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test ผูจ้องซือ้จะตอ้งจัดท าแบบ
ประเมิน Suitability Test มาพรอ้มกับการจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นครัง้นีด้ว้ย) 2. ขา้พเจา้รบัทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยทรสัตท่ี์ขา้พเจา้จองซือ้นีแ้ลว้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
หน่วยทรสัตท่ี์ขา้พเจา้จองซือ้นีม้ีระดับความเสี่ยงสูงกว่าท่ีขา้พเจา้รบัไดต้าม Suitability Test ซึ่งผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายไดแ้จง้ใหข้า้พเจ้า
ทราบแลว้ อย่างไรก็ตาม ขา้พเจา้ยืนยนัความประสงคท่ี์จะจองซือ้หน่วยทรสัตนี์แ้ละไดล้งลายมือชื่อเพื่อยืนยนัในฐานะผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตด์า้นล่างว่าขา้พเจา้รบัทราบ
ว่าความเสี่ยงของหน่วยทรสัตท่ี์จองซือ้นีสู้งกว่าระดับความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ายอมรบัไดต้ามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายจากการลงทุนใน
หน่วยทรสัตนี์ต้่อไปในอนาคต ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายหน่วยทรสัตไ์ม่มีหนา้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสตส์ามารถปฎิเสธการจองซือ้ 
ในกรณีทีผู่้จองซือ้ยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test  
หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหน่วยทรัสตนี์ ้ ลงชื่อ x __________________________________________________ผูจ้องซือ้ 
และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหน่วยทรัสตนี์ ้ (________________________________________________) 



หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พ่ิมทุน PROSPECT (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 
วนัท่ีจองซือ้  8  9  10  13  14 มีนาคม 2566  เลขท่ีใบจอง   _____________________________________________  
บริษัทฯ/บริษัทหลักทรพัย ์ทิสโก้ จ ากัด ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) _________________________________________________________________________
เพื่อจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ จ านวน  ____________________________________หน่วย รวมเป็นเงิน _________________________________บาทโดยช าระเป็น  
 ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย  

 เงินสด/เงินโอน  
 เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค                 _________________________________________ลงวันท่ี             มีนาคม 2566 

ธนาคาร_____________________________________________สาขา ______________________________________________________________  
 การโอนเงินผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย  
 การโอนเงินผ่าน Internet Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K BIZ)  
 การโอนเงินผ่าน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) 

 การเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)  
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าว ผูจ้องซือ้ใหด้  าเนินการ :  
 ฝากหน่วยทรสัตใ์นนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก”  

เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก                    บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี  ___________________________________________________________________________ 
 ฝากหน่วยทรสัตใ์นนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผูจ้องซือ้ 
 ออกใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หน่วยทรสัต ์  
 

    เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ _______________________________________ 
 

  



 

Broker 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant 

No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant 

No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั   
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน)  
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน)  

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)  

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 053 บริษัทหลกัทรพัย ์ลิเบอเรเตอร ์จ ากดั 

LIBERATOR SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั   
MERRILLL LYNCH SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน)  

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

CLSA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด      
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั 
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED 242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน)  
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED    

Custodian 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING COMPANY LIMITED BKK-
BOND 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY  337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING COMPANY LIMITED BKK. 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์ิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหนี)้ 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)  

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 350 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

351 
บริษัทหลกัทรพัย ์เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั 
WEALTH MAGIK SECURITIES COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรบัฝากทรพัยส์ิน   
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY 
SERVICES   

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

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

 


