หน่วยลงทุนของ KBSPIF มีความเสี่ยงอยูใ่ นระดับ 7 ผลการประเมินความเสี่ยงของผูล้ งทุน …….

ใบจองซือ้ หน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป

แผ่นที่ 1 สาหรับผู้รับจองซื้อทั่วไป

ใบจองซือ้ เลขที่

ใบจองซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี (“KBSPIF”)

การเสนอขายหน่วยลงทุนจานวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลครบุรี ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย
เรียน บริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี (“ผู้เสนอขายหน่วยลงทุน”)
วันที่จองซือ้
 4 สิงหาคม 2563

5 สิงหาคม 2563
 6 สิงหาคม 2563
 7 สิงหาคม 2563 (ถึงเวลา 15.30 น.)
ข้อมูลผู้จองซือ้ หน่วยลงทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุน)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจาตัวประชาชน

.........................................................................

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง .................................................................................

 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

..........................................................................

 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุ คล .........................................................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล

นาย นาง นางสาว นิติบคุ คล อื่นๆ โปรดระบุ (..............) ชื่อ........................................................................................................................................................................สัญชาติ............................................. เพศชายหญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่.............................. หมูท่ ี่................... ตรอก/ซอย..............................................................................ถนน.................................................................................. แขวง/ตาบล................................................................
เขต/อาเภอ...................................... จังหวัด..........….....….................. รหัสไปรษณีย.์ .............................ประเทศ.................................... โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................อีเมล์..............................................................
สถานที่ทางาน................................................................................. ตาแหน่ง................................................................................... ประเภทธุรกิจ................................................................................................ ประสบการณ์การลงทุน ......... ปี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุ คล ที่อยูเ่ ดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ต่างจากที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่......................... หมูท่ ี่..................... ตรอก/ซอย..................................................................................................
ถนน........................................................................ แขวง/ตาบล...................................................................เขต/อาเภอ..................................................... จังหวัด..............…....…....…....…........……....... รหัสไปรษณีย.์ ....................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล) .......................................................... อาชีพ (ระบุประเภทของอาชีพที่ชดั เจน)........................................................................…….................แหล่งที่มาของรายได้  ในประเทศ  ต่างประเทศ
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ..................…..................……....….… ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) …………………….….….…
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา:เงินออม ธุรกิจส่วนตัว เงินเดือน รายได้จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………....
นิติบคุ คล: เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) ……………………...…………………มีความประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ นา้ ตาลครบุรี ดังนี ้
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ องซือ้ (หน่วย)
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)
รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ (บาท)
จานวนเงินทีช่ าระ (ตัวอักษร)
10.00
ผูจ้ องซือ้ ต้องจองซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าจานวน 500 หน่วย และในกรณีที่ประสงค์จะจองซือ้ มากกว่าจานวนดังกล่าว จะต้องจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของจานวน 100 หน่วย พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าขอชาระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน
ดังกล่าวโดย (ในกรณีที่ชาระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ และสามารถชาระค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ได้ถึง
12:00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เท่านัน้ )
 เงินสด  เงินโอน  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ธนาคาร………………………………สาขา……………………….…….….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่……….…..……………
(ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เท่านัน้ ) สั่งจ่ายบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิ ดไว้เพื่อการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนในบัญชีชื่อ “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน KBSPIF”
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี:้ (ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
 ในกรณีที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์………………….…….……………………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่….….….….….….….….….….….นาหน่วยลงทุนเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี ……………………..……..……..……..…...............……………….……
เลขที่…………………............ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชือ่ ผู้จองซือ้ ต้องตรงกับชือ่ บัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนในชือ่ ของผู้จองซือ้ แทน)
 ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ :
 ให้ฝากหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหน่วยลงทุนเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชี ของบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนหน่วยลงทุนในภายหลังผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ในกรณีนีผ้ จู้ องซือ้ ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมตาม
แบบที่บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูก้ าหนด และปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ให้ออกใบหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหน่วยลงทุนให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ขา้ งต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่สนิ ้ สุดระยะเวลาจองซือ้ หน่วยลงทุนสาหรับผู้
จองซือ้ พิเศษ ซึ่งผูเ้ สนอขายหน่วยลงทุนจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรร
ในกรณีที่ท่านไม่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ ท่านจะยังไม่สามารถทาการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ หากท่านประสงค์จะขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านจะต้องโอนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของท่านซึ่งเปิ ดไว้กบั บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้า
คาเตือน กรณีทขี่ ้อมูลทีผ่ ู้จองซือ้ ระบุไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชือ่ บริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะ
ดาเนินการนาหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่ อาจทาให้ผู้จองซือ้ ไม่สามารถทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ทันวันแรกทีห่ น่วยลงทุนเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซือ้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน และข้าพเจ้าไม่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์/สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามที่บริษัทจัดการ/ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน/ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ขา้ พเจ้าจองซือ้ หน่วยลงทุนด้วย
กาหนด ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินค่าจองซือ้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าชื่อ.................................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร………………………….……………
(ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน) ประเภทบัญชี……………………………..…… เลขที่……………………………………………………………… (พร้อมแนบ
สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือสาเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
คาเตือน กรณีที่ผจู้ องซือ้ ระบุชื่อไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือมิได้แนบสาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร หรือสาเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนด้วย
เช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุน ส่งไปรษณียล์ งทะเบียนถึงที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ในการจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ นี ้ ข้าพเจ้า  ได้รบั หนังสือชีช้ วนในรูปแบบ (  หนังสือ  ซีดีรอม  อีเมล์)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชีช้ วน
ในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซือ้ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป หากผูร้ บั ผลประโยชน์ที่แท้จริง* ไม่ใช่ผจู้ องซือ้ โปรดระบุ......................................................................................................................................................................................
* ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลกู ค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบคุ คลหรือผูท้ ี่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
 ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของกองทุนหรือหนังสือชีช้ วน และรับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยลงทุนที่ขา้ พเจ้าจะจองซือ้ นีจ้ ากบริษัทจัดการ/ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแล้ว หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ นา้ ตาลครบุรี มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 7
 ข้าพเจ้าได้ผา่ นขัน้ ตอนการดาเนินการทาความรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และได้เปิ ดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ผเู้ สนอขายหน่วยลงทุนมีความจาเป็นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
ไม่วา่ ที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนีห้ รือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance ACT (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ามมิให้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ดงั กล่าว ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซือ้ หน่วยลงทุน
ครัง้ นี ้ ทั้งนี ้ การจองซือ้ และการชาระเงินโดยผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยข้าพเจ้ารับรองว่าการจองซือ้ หน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนและเงื่อนไขอื่นๆตามที่
กฎหมายกาหนด ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนตกลงและรับทราบว่า ผูเ้ สนอขายหน่วยลงทุน/ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน มีสิทธิปฏิเสธไม่รบั การจองซือ้ หากผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนกระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้
หน่วยลงทุนจานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามที่ผเู้ สนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หน่วยลงทุนนี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผเู้ สนอขายหน่วยลงทุน/ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน ปฏิเสธการจองซือ้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชีช้ วน และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ นา้ ตาลครบุรี ทัง้ ที่มีอยู่แล้วใน
ขณะนี ้ และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
 ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุ คลอื่นใด) ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวั ตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน /บริษัทจัดการ ทัง้ นีเ้ พื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้าระบุไว้นีถ้ กู ต้องตรงตามความเป็ นจริง
ข้อสงวนสิทธิของบริษัทจัดการ หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
 หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ได้แจ้งไว้กบั บริษัทจัดการ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และนายทะเบียน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะแจ้งให้บริษัทจัดการ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และนายทะเบียน
ทราบ หากมิได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และนายทะเบียนจะถือเอาข้อมูลที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และนายทะเบียนเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
 ในกรณีที่บริษัทจัดการ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจาเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนีห้ รือจะเกิดขึน้
ในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น บริษัทจัดการ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน สงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามพันธสัญญา
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดาเนิ นการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
คาเตือน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ นอกจากนีม้ ลู ค่าของหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวน และผูล้ งทุนอาจไม่สามารถจาหน่าย
หน่วยลงทุนได้ในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาจองซือ้ ผูล้ งทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รบั จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้
เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้ สงสัย ให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
 ในที่สดุ มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในสัดส่วนรายได้ดงั กล่าวที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ ลดลงในแต่ละปี อาจเป็ นจานวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึน้ อยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะ
ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุนตามเงื่อนไขที่กาหนด และเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากสัดส่วนรายได้หรือที่เกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้
มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้
 ในกรณีที่ผลู้ งทุนได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที่จดั ทาขึน้ โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ลงชื่อ …………………..………………..…………….… ผูจ้ องซือ้
(………………………………….....................................…)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยลงทุนครัง้ นีพ้ บว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ซงึ่ เป็นการตัดสินใจของข้าพเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยลงทุน
ในครัง้ นี ้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ด้านล่าง ว่าได้รบั ทราบคาชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ นีแ้ ล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนครัง้ นีไ้ ม่
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนนีต้ อ่ ไปในอนาคต บริษัทจัดการและ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนไม่มหี น้าที่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ
ทัง้ สิน้
ลงชื่อ …………………..………………..…………….… ผูจ้ องซือ้
หมายเหตุ สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่ประเมินความเสี่ยงได้ต่ากว่าระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ นา้ ตาลครบุรเี ท่านัน้
(………………………………….....................................…)
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง และผูจ้ องซือ้ ควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนอย่างรอบคอบ และทาความเข้าใจลักษณะของสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สาหรับเจ้าหน้าที่ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผูบ้ นั ทึกข้อมูลลงชื่อ................................................................................................................................... (ตัวบรรจง)
ผูแ้ นะนาการลงทุนในหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เลขที่ทะเบียน……………………………………………..………………….....……….….รหัสพนักงาน………………………………… รหัสสาขา ……………...………………………………………………

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผูฝ้ ากเลขที่

ชื่อบริษัท

002

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) COMPANY LIMITED

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED.

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER

236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED
CUSTODIAN

301

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.

340

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY
LIMITED

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

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

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

304

316

320
328

