
ใบจองซื้อหนวยลงทุนเพ่ิมทุนของกองทุนรวมอสังหาริม
เทสโก โลตัส รีเทล โกรท สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิ

การเสนอขายหนวยลงทนุที่เพิ่ม จํานวนไมเกนิ 650,000,000 หนวย ใหผูถือหนวยลงทุนเดิมขอ
ซ่ึงไดกาํหนดและประกาศในวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2

ขอมูลผูจองซ้ือหนวยลงทุน

วันที่จองซื้อ 26 พ.ย. 2555 27 พ.ย. 2555 28 พ.ย. 25

กรณทีีผู่ถือหนวยลงทนุมีหมายเลขแจงสิทธิหลายหมายเลข ผูถือหนวยลงทนุจะตองแ
ซงไดกาหนดและประกาศในวนท 23 พฤศจกายน 2

ประเภทผูจองซื้อ: บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ที่ผู

สัญชาติ / สถานที่จดทะเบียน: ไทย / ประเทศไทย ตางดาว / ตางประเทศ

“หากผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือรายใดกรอกขอมูลในใบจองซ้ือหนวยลงทุนไมถูกตองครบถวน ห ื
2555 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการตางๆ โดยยึดถือขอมูลเกี่ยวกับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิ

ชื่อผูจองซื้อหนวยลงทุน

ออกโดย ________________________________________________ วันที่ออก ______________________

เพศ           ชาย          หญิง  อายุ ____ ป     สถานภาพ        โสด         สมรส          อื่นๆ (ระบุ) ___________

ที่อยูตามทะเบียนบาน _____________________________________________________________________

โทรศัพท (ที่บาน) _______________________โทรศัพท (ทีท่ํางาน) _________________ โทรศัพท (มือถือ) _

ขาพเจาในฐานะผูถือหนวยลงทุนเดิม ที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหนวย

เลขบัตรประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่ใบตางดาว / เลขทะเบียนนิติบุคคล________________

ที่อยูที่สามารถติดตอได____________________________________________________________________

ชําระเงินโดย / Type of Payment

เงินสด เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

เช็ค / แคชเชียรเช็ค / ดราฟต (ลงวันที่ไมเกิน 28 พ.ย. 55) เลขที่

ฐ ู ุ ฎ ุ ู

จํานวนหนวยลงทุนที่จองซื้อ ราคาจองซื้อที่ตองชําระ (บาทตอหนวย) ร

โอนเงินทาง BAHTNET จากธนาคาร (เฉพ

“ราคาเสนอขายสุดทายตอหนวยลงทุนซึ่งจะกําหนดและประกาศ        
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ”

ตองลงวันที่ไมเกินวันทีท่ีจ่องซื้อ โดยจะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกอนระยะเวล

ธนาคาร สาขาโอนเงินเขาบัญชีของขาพเจา

การคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน
กรณีที่ขาพเจาถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน ขาพเจาตกลงใหดําเนิน

ในกรณีที่จํานวนเงินที่จะใชในการชําระคาจองซ้ือ ตั้งแต 700,000 บาท ขึ้นไป โปรดระบุ ผูไดรับผลประโยช
ในกรณีที่ผูจองซื้อเปนบุคคลธรรมดา ตนเอง บุคคลอื่น โปรดระบุ_____________________

ในกรณีที่ผูจองซื้อเปนนิติบุคคล  โปรดระบุ_______________________________________________________

“บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนเพ่ิมทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิ

ใหดําเนินการคืนโดยจายเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค ขีดครอมเฉพาะสั่งจายขาพเจาตามชื่อที่ปรากฏในใบ

การลงทุนในหนวยลงทุนตามคาํส่ังนี้เกิดจาก

ความประสงคของขาพเจาเอง                     คําแนะนําทั่วไป                                         คําแนะนําเฉพ

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนขางตนแลว ขาพเจาใหดาํเนินการดังนี้ (กรุณาเลือกเพียงขอเดยีว
ออกใบหนวยลงทุนในชื่อของขาพเจาและจัดสงใหขาพเจาทางไปรษณีย ตามชื่อและที่อยูที่ระบุไวในสมุดทะ
(“บลจ. กรุงไทย”) ดําเนินการใดๆ เพื่อจัดการทําใบหนวยลงทุนและสงมอบใบหนวยลงทุนภายใน 30 วัน นับ

นําหนวยลงทุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรน้ันฝากเขาบัญชีซื้อขายหลักทรพัยของบริษัท _____________

เลขที่บัญชีเพื่อเขาบัญชีของขาพเจาชื่อบัญชี

ี ี่  ไ ไ    ั  ใ ื  ไ  ั ื  ไ  ี ั

สําหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเส่ียงสูงกวาระดับความเส่ียงที่ยอมรับได

ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีดังน้ี

่ ้ ้ ่ ่

1. กรณีที่ขาพเจาประสงคลงทนุในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจาสามารถลงทุนได  
2. กรณีที่ขาพเจาประสงคลงทนุในกองทุนที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกวาความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับได

การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ
การลงทุนระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะไดรับจากหนวยลงทุนกอนที่จะตัดสินใจ
อนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน
กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม

คําเตอืน

กรณีทีผูลงทุนไมไดระบุวาตองการรับหนวยลงทุนแบบใด หรือ ระบุแลวไมชัดเจน หรือ ระบุแลวไมมีความสัม

คํารับรองวาผูจองซ้ือไมไดเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ("เทสโก โ
ขาพเจาขอรับรองวา
1. ขาพเจามิไดเปนคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของเจาของทรัพยสินที่มิใชผูที่เกี่ยวของกับเทสโก โลตัส
2. ขาพเจาไมไดเปนผูถือหุนไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 ข้ึนไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งห
3. เทสโก โลตัส และเจาของทรัพยสินที่มิใชผูที่เกี่ยวของกับเทสโก โลตัสไมถือหุน หรือไมเปนหุนสวน ไมวาทางตรง
ทั้งหมด และ

4. ขาพเจาไมไดถือหนวยลงทุนแทน (เปน nominee) หรือเปนกองทุนสวนบุคคลของ (ก) เทสโก โลตัส หรือ (ข) เจ
บุคคลตามขอ 3

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ขาพเจาระบุไวน้ีถูกตองตรงตามความเปนจริง โดยขาพเจาจะทําความเขาใจในหลักเกณฑ
ที่ บลจ. กรุงไทย จะประกาศกําหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอไปในภายหนาทุกประการ

ซึงการลงทุนในครังนี ขาพเจาไดรับคําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสมและไดรับการอธิบายถึงความเสียงของกองทุนรวม
ขาพเจาไดเขารับบริการในครั้งน้ีเรียบรอยแลว

สําหรับผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน/สาขา

ชื่อผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน/สาขา________________________________รหัสตัวแทน_______________

ผูทํารายการ______________________________________________ตรวจสอบลายเซ็นโดย______________
สําหรับ บลจ. กรุงไทย / KTAM

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-670-4900

ใบจองเลขท่ีมทรัพยและสิทธิการเชา
ดิมท่ีมีสิทธิจองซื้อ   รหัสสาขา

องกองทนุรวม ในราคาเสนอขายสุดทายตอหนวย 
2555

เลขที่ผถือหนวยลงทนเดิม

555 29 พ.ย. 2555

หมายเลขแจงสิทธิ
(ตามหนังสือยืนยันสทิธิฯ)ยกใบจองซ้ือตามหมายเลขแจงสิทธินัน้ๆ

2555

ถือหนวยลงทุนเดิม มอบอํานาจใหผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Custodian) ดําเนินการแทน 

รือไมสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 
สิทธิจองซ้ือ ตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555”

เลขทผูถอหนวยลงทุนเดม 
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (ถาม)ี

____________________________วันหมดอายุ __________________________________________________

__ สัญชาติ ________ อาชีพ ___________ วัน/เดือน/ปเกิด (ป พ.ศ.) / วันจดทะเบียนนิติบุคคล_____________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ โทรสาร ______________ อีเมล________________________________________

ยลงทุน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 มีความประสงคจะขอจองซื้อหนวยลงทนุที่เพิ่ม

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

เลขที่บัญชี

ธนาคาร สาขา

ุ ุ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท) จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

พาะกรณีผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Custodian) หรือเทสโก โลตัส

าการเสนอขายสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสทิธิจองซื้อจะสิ้นสุดลง และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย 

เลขที่บัญชี

นการดังตอไปน้ี (ผูจองซ้ือหนวยลงทุนเลือกไดเพียง 1 วิธีเทานั้น)

(พรอมแนบสําเนาหนาสมดุบัญชี)

ชนที่แทจริง* ตามประเภทของผูจองซ้ือ

________________________________ 

________________________________

*ผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของท่ีแทจริงหรือมี
อํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา หรือบุคคลท่ีลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึง
บุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผูท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  ตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา
ท่ีเก่ียวของ

สิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท”

บจองซื้อฉบับน้ี และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน

พาะเจาะจง

)
เบียนผูถือหนวยลงทุน โดยขาพเจายินดีมอบหมายให บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน

________________________________________     สมาชิกผูฝากเลขที่

(ตองเปนบัญชีซื้อขายหลกัทรัพยของผูจองซื้อหนวยลงทุนเทาน้ัน)

ั  ั ื ิ ื ิใ  ป ี ั ไ ิ ิใ ป ใ 

่ ่ ่

ด

นอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากน้ี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนที่มุงลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปน
จลงทุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงใน

มพันธกัน หรือ ระบุผิด หรือ มิใชเปนบุคคลเดียวกัน บลจ. กรุงไทย ขอสงวนสิทธิในการออกเปนใบหนวยลงทุน

ลตัส") หรือเจาของทรัพยสินที่มิใชผูที่เก่ียวของกับเทสโก โลตัส

หมดของเทสโก โลตัส หรือเจาของทรัพยสินที่มิใชผูที่เกี่ยวของกับเทสโก โลตัส
งหรือทางออมของขาพเจาเกินกวารอยละ 50 ข้ึนไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือความเปนหุนสวน

าของทรัพยสินที่มิใชผูที่เกี่ยวของกับเทสโก โลตัส หรือ (ค) บุคคลตามขอ 1 หรือ (ง) ผูถือหุนตามขอ 2 หรือ (จ) นิติ

ฑและเง่ือนไขตางๆ ในหนังสือชี้ชวน ทีข่าพเจาจะซื้อ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอผูกพันในหนังสือชี้ชวน รวมไปถึง

มและความเสียงจากอัตราแลกเปลียนของกองทุนรวม จากผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน หรือบลจ. กรุงไทย ที

ลายมือชื่อผูจองซื้อหนวยลงทุน 

__________  รหัสผูขาย______________________  ลงชื่อ________________________________________

________________________________________ ผูอนุมัติ_______________________________________

สําหรับนายทะเบียน 



ค
1. ผูจองซ้ือหนวยลงทุนเพ่ิมทุนของกองทุนรวม ไดอาน รับทราบ และเขาใจดีวาหนวยลงทุนเพ่ิมทุนของกองทุน

สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“กฎหมายหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา”) 
ประเทศไทย) บริษัทจัดการ จึงไมสามารถท่ีจะเสนอขาย ช้ีชวน และ/หรือเชิญใหลงทุนใน ซ้ือ และ/หรือจองซ้ือห
หรือเชิญใหลงทุนใน ซ้ือ และ/หรือจองซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีแกหรือเพื
สหรัฐอเมริกา) ได ท้ังน้ี เวนแต เปนการเสนอขาย ช้ีชวน และ/หรือเชิญใหลงทนใน ซ้ือ และ/หรือจองซ้ือหนวยสหรฐอเมรกา) ได ทงน เวนแต เปนการเสนอขาย ชชวน และ/หรอเชญใหลงทุนใน ซอ และ/หรอจองซอหนวย
Regulation S ของกฎหมายหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหนวยลง
(Custodian) เปนผูดําเนินการจองซ้ือแทน ตัวแทนนายหนาซ้ือขายหรือคาหลักทรัพย (Broker-dealer) หรือผู
รับรองวาผูจองซ้ือหนวยลงทุนซ่ึงเปนลูกคาของตนไดอาน รับทราบ และเขาใจเง่ือนไขตามท่ีไดกําหนดไวแลวขา

2.  ผูจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม รับรองและยืนยันวา (ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม  เปนหรือจ
กองทุนรวม และ ผูจองซ้ือหนวยลงทุนเพ่ิมทุนของกองทุนรวม ไดอยูหรือมีถิ่นท่ีอยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรื
ผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Custodian) ท่ีดําเนินการแทนและในนามของลูกคา และลูกคาไดยืนยันและรับ
กองทุนรวม ในเวลาท่ีผูจองซ้ือหนวยลงทุนทําการซ้ือหนวยลงทุนเพ่ิมทุนของกองทุนรวม

B
ผูฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท

Participant No. Company Name
002 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
005 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)005 บรษทหลกทรพย ซไอเอมบ อนเตอรเนชนแนล (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITEDC S CU S ( )
011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015 บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด

ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
016 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด

KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED
022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
026 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
SUBSUB

236 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

CU
301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
304 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
CU

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ไ312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMIT

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVIC

324 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

คาํเตอืน
นรวม ท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีไมไดจดทะเบียนและจะไมไดนําไปจดทะเบียนภายใตกฎหมายหลักทรัพยของประเทศ
หรือหนวยงานกํากับดูแลของมลรัฐหรือรัฐใดๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีอ่ืนใด (นอกจากหนวยงานกํากับดูแลใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไมสามารถท่ีจะเสนอขาย ช้ีชวน และ/
พ่ือบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตามที่ไดนิยามไวในเกณฑ Regulation S ของกฎหมายหลักทรัพยของประเทศ
ยลงทนของกองทนรวม ท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีแกหรือเพ่ือบคคลในตางประเทศนอกประเทศสหรัฐอเมริกาตามเกณฑ ยลงทุนของกองทุนรวม ทออกและเสนอขายในครงนแกหรอเพอบุคคลในตางประเทศนอกประเทศสหรฐอเมรกาตามเกณฑ 
งทุนเพ่ิมทุนมอบอํานาจใหตัวแทนนายหนาซ้ือขายหรือคาหลักทรัพย (Broker-dealer) หรือผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย 
ผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Custodian) ดังกลาวไดดําเนินการใหผูจองซ้ือหนวยลงทุนซ่ึงเปนลูกคาของตนไดยืนยันและ
างตนทุกประการ
จะเปนผูรับผลประโยชนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม  ในเวลาท่ีผูจองซ้ือหนวยลงทุนทําการซ้ือหนวยลงทุนเพ่ิมทุนของ  
รือ  (ข) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนเพ่ิมทุนของกองทุนรวม เปนตัวแทนนายหนาซ้ือขายหรือคาหลักทรัพย (Broker-dealer)  หรือ   
บรองตอผูจองซ้ือหนวยลงทุนเพ่ิมทุนของกองทุนรวม วา ลูกคาเปนหรือจะเปนผูรับผลประโยชนในหนวยลงทุนเพ่ิมทุนของ

BROKER
ผูฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท

Participant No. Company Name
027 บริษัทหลักทรัพย โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  032 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จากด  

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
034 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITEDU S S CU S ( )
224 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
248 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

B BROKERB-BROKER
243 บริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
USTODIAN

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

334 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

USTODIAN
326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ไ337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
339 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิน)

ED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

CES  CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED


