
ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 เลขท่ีใบจอง ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ..... 
ใบจองซ้ือหน่วยทรสัตใ์หม่ของทรสัตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์บบต่ออำยไุด้เพ่ือธรุกิจโรงแรมและสิทธิกำรเช่ำสตรำทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี (“SHREIT”)  

กำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์หม่จ ำนวนประมำณ 202,500,000 หน่วย แก่ประชำชนทัว่ไป (Public Offering) 
ผู้จองซ้ือต้องจองซ้ือหน่วยทรสัตข์ ัน้ต ำ่จ ำนวน 1,000 หน่วย และเป็นจ ำนวนทวีคณูของ 100 หน่วย 
ข้อมลูผู้จองซ้ือหน่วยทรสัต ์โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน บรษิทั สตราทจีกิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิเวสเตอร ์จ ากดั (“ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต”์)                                                                                                                                            วนัทีจ่องซือ้ ..............................................................     
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิตบุิคคล  อื่นๆ ……............................................................................................................................................................................................................................................... เพศ  ชาย  หญงิ 
 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                      หรอื     ใบต่างดา้ว     หนงัสอืเดนิทาง     เลขทะเบยีนนิตบุิคคล  เลขที ่................................................................................................................................ 
ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อไดท้ีบ่า้นเลขที.่................................... หมู่ที.่.................. ตรอก/ซอย.............................................................. ถนน........................................................................ แขวง/ต าบล.................................................................................... 
เขต/อ าเภอ....................................................................................... จงัหวดั..................…………………………............................ รหสัไปรษณีย.์....................................................... โทรศพัท ์....................................................................................... 
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่........................................................................................................................................................................ อเีมล.์.............................................................................................................................................................................  
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบุิคคล (กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้วใหร้ะบุทีอ่ยูใ่นประเทศเจา้ของสญัชาติ)  ทีอ่ยูเ่ดยีวกบัทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อได ้ ต่างจากทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อได ้(โปรดระบุ) เลขที.่............................ หมู่ที่.......................
ตรอก/ซอย........................................ ถนน…..................................... แขวง/ต าบล........................................ เขต/อ าเภอ…..................................... จงัหวดั….....................................รหสัไปรษณยี…์................................ประเทศ…............................... 
วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปีค.ศ.) (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล) ...………………....................................... อาชพี (ระบุประเภทของอาชพีทีช่ดัเจน).........................................……............................................แหล่งทีม่าของรายได ้   ในประเทศ    ต่างประเทศ 
สญัชาต ิ....…......................................................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี...........….........................……………………….....  ประเภทของการหกั ภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
แหล่งทีม่าของรายไดจ้ากต่างประเทศ :  ไม่ม ี ม ี(ระบุชื่อประเทศ) …………………………………………………………….…………………..………….. 
แหล่งทีม่าของเงนิทีใ่ชใ้นการจองซือ้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) : บุคคลธรรมดา :  เงนิออม    ธุรกจิส่วนตวั   เงนิเดอืน   รายไดจ้ากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ 
(ระบุ) ………………………………………………………………………………………. 
นิตบุิคคล :  เงนิจากธุรกจิ  อื่นๆ (ระบุ)  ……………….…………  มคีวามประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตใ์หม่ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ออสพทิอลลติี ้ดงันี้ 

จ ำนวนหน่วยทรสัตใ์หม่ท่ีจองซ้ือ (หน่วย) รำคำเสนอขำย (บำทต่อหน่วย) รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน (บำท) 
 9.45  

 

 เงนิฝาก / เงนิโอน   เงนิโอนบาทเนต     เชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์  ธนาคาร……………………………….. สาขา…………..……………….. หมายเลขเชค็………………… ลงวนัที่………...……….. (ในกรณีที่ช าระค่าจองซื้อหน่วยทรสัต ์  
เป็นเชค็บุคคล เชค็ธนาคาร หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งอยูใ่นเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนักบัสาขาธนาคารทีน่ าฝากเท่านัน้ ซึง่สามารถทราบผลการเรยีกเกบ็ภายในวนัท าการถดัไป และตอ้งน าเชค็ไปช าระเงนิก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัที ่11 ธนัวาคม 2561) 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้:  (ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตโ์ปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีทีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์ใหฝ้ากหน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้ บรษิทั....................................................................................

สมาชิกผู้ฝากเลขที่                     น าหน่วยทรสัต์เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซื้อขายหลกัทรพัยช์ื่อ.. ........................................................... ............................. เลขที่
................................................ ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ (ชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบทรสัตใ์นชื่อของผูจ้องซือ้แทน) 

 ในกรณีทีไ่ม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์: ใหฝ้ากหน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหน่วยทรสัตเ์ขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้
จองซือ้ (เลขที ่600) (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) ในกรณีนี้ผูจ้องซือ้ต้องจดัท าและแนบเอกสาร “แบบสอบถามเพื่อ
หาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ” และ/หรอื “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล” (แลว้แต่กรณี) ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 

 ในกรณีทีไ่ม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์:  ใหอ้อกใบหน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหน่วยทรสัต์ให้ขา้พเจ้าตามที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ตามที่ระบุไวข้า้งต้นทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยขา้พเจ้ายนิดี
มอบหมายให้ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้การจดัท าใบหน่วยทรสัต์และส่งมอบใบหน่วยทรสัต์ให้แก่ขา้พเจ้าภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัปิดการจองซื้อหน่วยทรสัต์ (ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรสัตด์งักล่าว) 

กรณีทีข่า้พเจา้ไดร้บัเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตค์นื ในส่วนทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรร หรอื กรณทีีม่กีารยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงันี้ (กรณุาเลอืกขอ้เดยีวเท่านัน้)  
 จ่ายเป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนไปยงัทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อได้ตามที่ระบุไวข้า้งต้น (การรบัคนืเงนิด้วยเชค็ อาจมคี่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งผู้จองซื้อต้องเป็นผู้รบัผดิชอบ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว) 
  กรณีผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตท์ีผู่จ้องซือ้ท าการจองซือ้ดว้ย สามารถขอรบัคนืโดยวธิกีารโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS) เพื่อเขา้บญัชธีนาคารที่ได้ให้ขอ้มูลไว้

กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าว (ยกเวน้ผูท้ ีจ่องซือ้ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)) 
  กรณีโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ (ยกเวน้ผูท้ ีจ่องซือ้ผ่าน บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)) ชื่อ...................................................................................... ธนาคาร………......……………….……….……… 

(ชื่อบญัชเีงนิฝากดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในชือ่ของผูจ้องซือ้แทน) ประเภทบญัช…ี…………………………………….. เลขทีบ่ญัช…ี……....…………………………… (แนบส าเนาสมุดเงนิฝาก) 

ในการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รัง้นี้ ขา้พเจา้  ไดร้บัหนงัสอืชีช้วนในรปูแบบ (หนงัสอื  อเีมล)์   ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสอืชีช้วนและไดร้บัเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัตแ์ลว้ (รวมทัง้ผูท้ ีไ่มไ่ดใ้ส่เครื่องหมายใดๆ) 

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีจ่ะช าระเงนิค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ*  ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุ...........................................................................................................................................................................................  
* ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิหรอืมอี านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลกูคา้ หรอืบุคคลทีล่กูคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูช้ชอ้ านาจควบคุมนิิบุิคคลหรอืผูท้ ีม่กีาริกลงกนัทางกหหมาย ิามกหกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาริรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ขา้พเจา้ผ่านการศกึษาขอ้มลูในเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์หรอืหนงัสอืชีช้วน และรบัทราบระดบัความเสีย่งของหน่วยทรสัตท์ีข่า้พเจา้จะจองซือ้นี้จากผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ลว้ โดยหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
แบบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ออสพทิอลลติี ้มคีวามเสีย่งอยูใ่นระดบั 8 

 ขา้พเจา้ไดผ้่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ KYC/CDD และไดเ้ปิดเผยและส่งมอบขอ้มลูเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้สนอขายหน่วยทรสัตม์คีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายของรฐัต่างประเทศ 
ไม่วา่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้ หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจ้าเป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ในหน่วยทรสัต์ หรอื จะเป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ในหน่วยทรสัต์ ณ เวลาที่มกีารซื้อหน่วยท รสัต์ และมไิด้เป็นพลเมอืงสหรฐัอเมรกิา ผู้ที่มถีิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา บุคคลซึ่งปกตมิถีิ่นที่อยู่ใน
สหรฐัอเมรกิารวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าว และบรษิทั หรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขี ึน้และด าเนินกจิกรรมในสหรฐัอเมรกิา 

 ในกรณีทีก่องทรสัตท์ีข่า้พเจา้ท าการจองซือ้นี้มรีะดบัความเสีย่งสงูกวา่ระดบัความเสีย่งทีข่า้พเจา้รบัไดต้าม Suitability Test (ซึง่ไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่นๆแลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนบั
จนถงึวนัจองซือ้) ซึง่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตไ์ดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบแลว้ อยา่งไรกต็าม ขา้พเจา้ยงัประสงคจ์ะลงทุนในกองทรสัตน์ี้และไดล้งลายมอืชื่อเพื่อยนืยนัในฐานะผูจ้องซือ้ด้านล่างวา่ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ความเสีย่งของกองทรสัตท์ีจ่องซือ้นี้สงูกวา่
ระดบัความเสีย่งทีข่า้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในกองทรสัตน์ี้ต่อไปในอนาคต ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตไ์ม่มหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 การจองซือ้และการยกเลกิ ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรสัต ์เป็นไปตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 

 

 
                                   X ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผู้จองซือ้ 

                            (...........................................................................................................................) 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้มใิช่บุคคลทีถู่กหา้มมใิหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี้ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัวา่ หากขา้พเจา้เขา้ขา่ยเป็นบุคคลตามทีร่ะบุไวด้งักล่าว ขา้พเจา้จะไม่มสีทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัต์ครัง้
นี้ ท ัง้นี้ การจองซือ้และการช าระเงนิโดยผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตต์อ้งเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวน ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ตกลงและรบัทราบว่า ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์มสีทิธปิฏเิสธไม่รบัการจองซื้อหากผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์กระท าผดิ
เงื่อนไขดงักล่าว และขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงวา่จะรบัซือ้หน่วยทรสัตจ์ านวนดงักล่าวหรอืในจ านวนตามทีผู่เ้สนอขายหน่วยทรสัต ์และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ดัสรรให ้และจะไม่ยกเลกิการจองซือ้หน่วยทรสัตน์ี้ และยนิยอมรบัคนืเงนิในกรณีทีผู่เ้สนอ
ขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอืผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ปฏเิสธการจองซื้อไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ข้าพเจ้ายนิยอมผูกพนัตนเองตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในหนังสอืชี้ชวน และขอ้บงัคับอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายไุดเ้พื่อธุรกจิโรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ออสพทิอลลติี ้ท ัง้ทีม่อียูแ่ลว้ในขณะนี้ และ/หรอืซึง่จะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้า 
ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหส้ถาบนัการเงนิ (รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัย ์และ/หรอื นิตบุิคคลอื่นใด) ที่ขา้พเจ้ามกีารท าธุรกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรอืการระบุตวัตนของขา้พเจ้ารวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้รบั
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของขา้พเจา้ ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ทัง้นี้เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีเ่กีย่วขอ้ 

 X ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผูจ้องซือ้ 
(...........................................................................................................................) 

หลกัฐำนกำรรบัฝำกกำรจองซ้ือหน่วยทรสัตใ์หม่ของทรสัตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์บบต่ออำยไุด้เพ่ือธรุกิจโรงแรมและสิทธิกำรเช่ำสตรำทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี (“SHREIT”) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อควำมในส่วนน้ีด้วย) 
วนัทีจ่องซือ้......................................................................................................................................   เลขทีใ่บจอง ......................................................................... 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บมจ. หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย)  บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)  บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอื  บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 
ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจองซือ้)............................................................................................เพื่อจองซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์รวมจ านวน................................................. หน่วย ในราคาหน่วยละ 9.45 บาท รวมเป็นเงนิ................................... บาท 
โดยช าระผ่าน  เงนิฝาก / เงนิโอน  เงนิโอนบาทเนต  เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท ์ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเชค็………………………… ลงวนัที…่……...………………..
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หด้ าเนินการ: 
 ใหฝ้ากหน่วยทรสัตใ์นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก ................................................................................ บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่.............................................................................. 
 น าหน่วยทรสัตฝ์ากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูจ้องซือ้ (เลขที ่600) 
 ออกใบหน่วยทรสัตใ์นนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซือ้หน่วยทรสัต ์ เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 

หมายเหตุ: หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัสง่ไปทีฝ่่ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-009-9000 

 หน่วยทรสัต์ของ SHREIT มีควำมเส่ียงอยู่ในระดบั 8 

ผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัตส์ำมำรถปฏิเสธกำรจองซ้ือ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนทัว่ไปยงัไม่มี
ประวติักำรท ำ และไม่ยินยอมท ำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรบัควำมเส่ียงตำม 

Suitability Test ได้ต ำ่กว่ำหน่วยทรสัตน้ี์และไม่ลงนำมยอมรบัควำมเส่ียงของ
หน่วยทรสัตน้ี์  

ใบจองซือ้ส ำหรับประชำชนทัว่ไป 
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BROKER 

ผูฝ้ำกเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผูฝ้ำกเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ำกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 

บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั   
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ำกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์ จ ำกดั (มหำชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ำกดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 224 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั      
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี้ จ ำกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ำกดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB BROKER 

236 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิตี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนำคำรซิตี้แบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพ่ือตรำสำรหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) (ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 

ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 

ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนำคำรเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหน้ี) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนำคำรดอยซ์แบงก ์เอจี สำขำกรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   345 

ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


