
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลครบุรี (“KBSPIF”) 
การเสนอขายหน่วยลงทุนจ านวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลครบุรี ราคาเสนอขาย 10.00 บาทตอ่หน่วย  

เรียน บริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลครบุรี (“ผู้เสนอขายหน่วยลงทุน”) 
วนัท่ีจองซือ้  4 สิงหาคม 2563   5 สิงหาคม 2563   6 สิงหาคม 2563  7 สิงหาคม 2563 (ถึงเวลา 15.30 น.)  

ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยลงทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
ขา้พเจา้ (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน       ......................................................................... 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล         .......................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว เลขท่ีใบตา่งดา้ว/หนงัสือเดินทาง  ................................................................................. 

 นิติบคุคลสญัชาติตา่งดา้ว เลขทะเบียนนิติบคุคล ......................................................................................................... 

นาย นาง นางสาว นิติบคุคล อ่ืนๆ โปรดระบ ุ(..............) ช่ือ........................................................................................................................................................................สญัชาติ............................................. เพศชายหญิง 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ไดเ้ลขท่ี.............................. หมูท่ี่................... ตรอก/ซอย..............................................................................ถนน.................................................................................. แขวง/ต าบล................................................................  
เขต/อ  าเภอ...................................... จงัหวดั..........….....….................. รหสัไปรษณีย.์.............................ประเทศ.................................... โทรศพัท/์โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี....................................................อีเมล.์............................................................. 
สถานท่ีท างาน................................................................................. ต  าแหน่ง................................................................................... ประเภทธรุกิจ................................................................................................ ประสบการณก์ารลงทนุ .........  ปี 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบคุคล ท่ีอยูเ่ดียวกบัท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิตอ่ได ้ตา่งจากท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได ้(โปรดระบ)ุ เลขท่ี......................... หมูท่ี่..................... ตรอก/ซอย.................................................................................................. 
ถนน........................................................................ แขวง/ต าบล...................................................................เขต/อ าเภอ..................................................... จงัหวดั..............…....…....…....…........……....... รหสัไปรษณีย.์....................................  
วนั/เดือน/ปีเกิด (ปีค.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล) .......................................................... อาชีพ (ระบปุระเภทของอาชีพท่ีชดัเจน)........................................................................…….................แหลง่ท่ีมาของรายได ้ ในประเทศ  ตา่งประเทศ 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี..................…..................……....….…  ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  แหลง่ท่ีมาของรายไดจ้ากตา่งประเทศ :  ไมม่ี  มี (ระบช่ืุอประเทศ) …………………….….….…    
แหลง่ท่ีมาของเงินท่ีใชใ้นการจองซือ้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) : บคุคลธรรมดา:เงินออม ธรุกิจสว่นตวั เงินเดอืน รายไดจ้ากการลงทนุ/มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ……………………………………………………………………………………….... 
นิติบคุคล: เงินจากธรุกิจ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ……………………...…………………มีความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลครบรุี  ดงันี ้

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่องซือ้ (หน่วย) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ (บาท) จ านวนเงนิทีช่ าระ (ตัวอักษร) 
 10.00   

ผูจ้องซือ้ตอ้งจองซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต  ่าจ  านวน 500 หน่วย และในกรณีท่ีประสงคจ์ะจองซือ้มากกวา่จ  านวนดงักลา่ว จะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนทวีคณูของจ านวน 100 หน่วย พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุสว่นเพ่ิมทนุ
ดงักลา่วโดย (ในกรณีท่ีช  าระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ แคชเชียรเ์ช็ค และดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเกบ็เงินไดจ้ากส  านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั ภายใน 1 วนัท าการเทา่นัน้ และสามารถช าระคา่จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค และดร๊าฟทไ์ดถ้ึง 
12:00 น. วนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 เท่านัน้) 

 เงินสด     เงินโอน      เชค็ / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์  ธนาคาร………………………………สาขา……………………….…….….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัท่ี……….…..…………… 

(ลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 เท่านัน้) สั่งจ่ายบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีเปิดไวเ้พ่ือการรบัช  าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุในบญัชีช่ือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ KBSPIF” 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์: ใหฝ้ากหน่วยลงทนุตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด  าเนินการใหบ้ริษัทหลกัทรพัย…์……………….…….……………………………  

สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี….….….….….….….….….….….น าหน่วยลงทนุเขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ช่ือบญัชี ……………………..……..……..……..…...............……………….……
เลขท่ี…………………............ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชือ่ผู้จองซือ้ต้องตรงกับชือ่บัญชซีือ้ขายหลักทรัพย ์มิฉะน้ันจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนในชือ่ของผู้จองซือ้แทน) 

 ในกรณีท่ีไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์:   
 ใหฝ้ากหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีไดร้บัการจัดสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด” และน าหน่วยลงทุนเขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด โดยน าเขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อก

หลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนหน่วยลงทนุในภายหลงัผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด) ในกรณีนีผู้จ้องซือ้ตอ้งกรอกเอกสารเพ่ิมเติมตาม
แบบท่ีบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เป็นผูก้  าหนด และปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ใหอ้อกใบหน่วยลงทนุตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัสง่ใบหน่วยลงทนุใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้หน่วยลงทนุส  าหรับผู้
จองซือ้พิเศษ ซึ่งผูเ้สนอขายหน่วยลงทนุจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไมส่ามารถขายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัการจดัสรร  

ในกรณีท่ีท่านไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ท่านจะยงัไมส่ามารถท าการขายหน่วยลงทนุผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้หากท่านประสงคจ์ะขายหน่วยลงทนุผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่านจะตอ้งโอนหน่วยลงทนุเขา้บญัชีซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องท่านซึ่งเปิดไวก้บับริษัทนายหนา้คา้หลกัทรพัยเ์ป็นการลว่งหนา้ 

ค าเตือน กรณีทีข้่อมูลทีผู้่จองซือ้ระบุไม่สัมพันธกั์นหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชกิบริษัทหลักทรัพย ์ชือ่บริษัทหลักทรัพย ์หรือหมายเลขบัญชซีือ้ขายหลักทรัพยอ์ย่างใดอย่างหน่ึง ผู้เสนอขายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการน าหน่วยลงทุนเข้าบัญชขีองบริษัทผู้ออกหลักทรัพยส์มาชกิเลขที ่600 ซึง่อาจท าให้ผู้จองซือ้ไม่สามารถท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนได้ทันวันแรกทีห่น่วยลงทุนเข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในกรณีท่ีตอ้งมีการคนืเงินคา่จองซือ้ตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วน และขา้พเจา้ไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย/์สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามท่ีบรษัิทจดัการ/ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทนุ/ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุท่ีขา้พเจา้จองซือ้หน่วยลงทนุดว้ย
ก าหนด ขา้พเจา้ตกลงใหค้ืนเงินคา่จองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ช่ือ.................................................................................................................ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร………………………….…………… 
(ช่ือบญัชีเงินฝากดงักลา่วตอ้งตรงกบัช่ือผูจ้องซือ้ มิฉะนัน้จะด  าเนินการออกเป็นเช็คขดีครอ่มสั่งจ่ายในช่ือของผูจ้องซือ้แทน) ประเภทบญัชี……………………………..…… เลขท่ี……………………………………………………………… (พรอ้มแนบ
ส าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือส  าเนารายการเดินบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั (Statement) พรอ้มลงนามรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง) 
ค าเตือน กรณีท่ีผูจ้องซือ้ระบช่ืุอไมส่มัพนัธก์นัหรือไมช่ดัเจน หรือมิไดแ้นบส าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีธนาคาร หรอืส  าเนารายการเดนิบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั (Statement) บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิด  าเนินการใหม้ีการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุดว้ย
เช็คหรือแคชเชียรเ์ชค็ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ สง่ไปรษณียล์งทะเบียนถึงท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิตอ่ได ้
ในการจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้นี ้ขา้พเจา้  ไดร้บัหนงัสือชีช้วนในรูปแบบ (  หนงัสือ     ซีดีรอม     อีเมล)์  ไมป่ระสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน  
ในกรณีท่ีจ  านวนเงินท่ีจะช าระเงินคา่จองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง* ไมใ่ช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุ...................................................................................................................................................................................... 
* ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงหรือมีอ  านาจควบคมุการท าธรุกรรมของลกูคา้ หรือบคุคลท่ีลกูคา้ท าธรุกรรมแทน รวมถึงบคุคลผูใ้ชอ้  านาจควบคมุนิติบคุคลหรือผูท่ี้มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มลูในเอกสารสรุปขอ้มลูส  าคญัของกองทนุหรือหนงัสือชีช้วน และรบัทราบระดบัความเสี่ยงของหน่วยลงทนุท่ีขา้พเจา้จะจองซือ้นีจ้ากบริษัทจดัการ/ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทนุแลว้ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลครบรุี มีความเสี่ยงอยู่ในระดบั 7 

 ขา้พเจา้ไดผ้า่นขัน้ตอนการด  าเนินการท าความรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลกูคา้ KYC/CDD และไดเ้ปิดเผยและสง่มอบขอ้มลูเพ่ิมเติมในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยลงทนุมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายของรฐัตา่งประเทศ 
ไมว่า่ท่ีเกิดขึน้แลว้ในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด  าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance ACT (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้มิใช่บคุคลท่ีถกูหา้มมิใหจ้ดัสรรหน่วยลงทนุให ้ตามรายละเอียดท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัวา่ หากขา้พเจา้เขา้ขา่ยเป็นบคุคลตามท่ีระบไุวด้งักลา่ว ขา้พเจา้จะไมม่ีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทนุ
ครัง้นี ้ทั้งนี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบไุวใ้นหนังสือชีช้วน โดยขา้พเจา้รบัรองวา่การจองซือ้หน่วยลงทุนของขา้พเจา้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วนและเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ี
กฎหมายก าหนด ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุตกลงและรบัทราบว่า ผูเ้สนอขายหน่วยลงทนุ/ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทุน มีสิทธิปฏิเสธไมร่บัการจองซือ้หากผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุกระท าผิดเง่ือนไขดงักล่าว และขา้พเจา้ยินยอมและตกลงว่าจะรบัซือ้
หน่วยลงทนุจ านวนดงักลา่วหรือในจ านวนตามท่ีผูเ้สนอขายหน่วยลงทนุ และ/หรือผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหนว่ยลงทนุจดัสรรให ้และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หน่วยลงทนุนี ้และยินยอมรบัคืนเงินในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหนว่ยลงทนุ/ผูจ้ดัการการจดัจ  าหนา่ย
หน่วยลงทนุ ปฏิเสธการจองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ขา้พเจา้ยินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในหนงัสือชีช้วน และขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลครบรุี ทัง้ท่ีมีอยู่แลว้ใน
ขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแกไ้ขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหนา้ 

 ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ นิติบคุคลอ่ืนใด) ท่ีขา้พเจา้มีการท าธรุกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรือการระบตุวัตนของขา้พเจา้รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกับผูร้บั
ผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงของขา้พเจา้ ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทนุ /บริษัทจดัการ ทัง้นีเ้พ่ือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ระบไุวนี้ถ้กูตอ้งตรงตามความเป็นจริง 
ข้อสงวนสิทธิของบริษัทจัดการ หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  
 หากผูถื้อหน่วยลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริงใด ๆ  ท่ีไดแ้จง้ไวก้บับริษัทจัดการ ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทนุ  และนายทะเบียน ผูถื้อหน่วยลงทนุจะแจง้ใหบ้ริษัทจดัการ ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทนุ และนายทะเบียน
ทราบ หากมิไดม้ีการแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว บริษัทจดัการ ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทนุ และนายทะเบียนจะถือเอาขอ้มลูท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ไวก้ับบริษัทจัดการ ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทุน และนายทะเบียนเป็นขอ้มลูท่ี
ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั   

 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทนุมีพนัธสญัญา หรือขอ้ตกลงกบัรฐัตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรฐัตา่งประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายของรฐัตา่งประเทศ  ไมว่า่ท่ีเกิดขึน้แลว้ในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้
ในอนาคต เช่น ด  าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นตน้ บริษัทจดัการ ผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทนุ สงวนสิทธิท่ีจะปฏิบตัิการและด  าเนินการต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพนัธสญัญา 
หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนมีสิทธิด  าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ  าเป็นส  าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือ
ขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัตา่งประเทศ 

ค าเตือน 
 การลงทุนในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไดร้บัเงินลงทนุคืนมากกวา่หรือนอ้ยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรกก็ได้ นอกจากนีม้ลูคา่ของหน่วยลงทุนอาจมีความผนัผวน และผูล้งทุนอาจไมส่ามารถจ าหน่าย

หน่วยลงทนุไดใ้นราคาเท่ากบัหรือมากกวา่ราคาจองซือ้ ผูล้งทนุจึงควรตระหนกัถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเกบ็หนงัสือชีช้วนไว้
เป็นขอ้มลูเพ่ือใชอ้า้งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้สงสยั ใหส้อบถามผูต้ิดตอ่กบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการกองทนุรวม 

 ในท่ีสดุมลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุจะลดลงตามอายสุิทธิในสดัส่วนรายไดด้งักล่าวท่ีเหลืออยู่ โดยมลูค่าท่ีลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ านวนท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งขึน้อยู่กับการประเมินค่าทรพัยส์ินดงักล่าว โดยผูถื้อหน่วยลงทนุจะ
ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผลและการคืนเงินลงทนุดว้ยการลดทนุตามเง่ือนไขท่ีก าหนด และเมื่อสิน้สดุระยะเวลาตามสิทธิในการรบัประโยชนจ์ากสดัสว่นรายไดห้รือท่ีเก่ียวกบัสดัสว่นรายไดข้องกิจการดงักลา่วท่ีกองทนุไดล้งทนุไว้
มลูคา่หน่วยลงทนุอาจลดลงจนถึงศนูยบ์าทได ้

 ในกรณีท่ีผูล้งทนุไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุรบัทราบและยินยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอียดโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากส  านกังาน ก.ล.ต. และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทนุ
ท่ีจดัท าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ 
                                                                                                                                                                                                                                                                            ลงช่ือ …………………..………………..…………….… ผูจ้องซือ้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 (………………………………….....................................…) 

หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้หรือผลประเมินลงทนุในหน่วยลงทนุครัง้นีพ้บวา่ ขา้พเจา้ไมเ่หมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นี ้ซึง่เป็นการตดัสนิใจของขา้พเจา้แตเ่พียงผูเ้ดยีว ขา้พเจา้ยงัยืนยนัและประสงคท่ี์จะจองซือ้หน่วยลงทนุ
ในครัง้นี ้และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผูจ้องซือ้ดา้นลา่ง วา่ไดร้บัทราบค  าชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระดบัความเสี่ยงของกองทนุท่ีขา้พเจา้ประสงคจ์ะลงทนุตามท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้นีแ้ลว้ และขา้พเจา้รบัทราบวา่ การลงทนุในหนว่ยลงทนุครัง้นีไ้ม่
เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงท่ีขา้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทนุในหน่วยลงทนุนีต้อ่ไปในอนาคต บริษัทจดัการและ/หรือผูจ้ดัการการจดัจ  าหน่ายหน่วยลงทนุไมม่หีนา้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบใดๆ 
ทัง้สิน้   
                                                                                                                                                                                                                                                                            ลงช่ือ …………………..………………..…………….… ผูจ้องซือ้   

หมายเหต ุส  าหรบัผูจ้องซือ้ท่ีประเมินความเสี่ยงไดต้  ่ากวา่ระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลครบรุเีท่านัน้                                                                          (………………………………….....................................…) 
การลงทนุในหลกัทรพัยม์ีความเสี่ยง และผูจ้องซือ้ควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนอย่างรอบคอบ และท าความเขา้ใจลกัษณะของสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตดัสินใจลงทนุ 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีลงช่ือ........................................................................................................................................................... ผูบ้นัทึกขอ้มลูลงช่ือ................................................................................................................................... (ตวับรรจง) 
ผูแ้นะน าการลงทนุในหลกัทรพัย/์หน่วยลงทนุ เลขท่ีทะเบียน……………………………………………..………………….....……….….รหสัพนกังาน………………………………… รหสัสาขา ……………...……………………………………………… 

แผ่นท่ี 1 ส าหรับผู้รับจองซื้อท่ัวไป 
  

ใบจองซือ้เลขที่ ใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซือ้ทั่วไป 

หน่วยลงทนุของ KBSPIF มีความเสี่ยงอยูใ่นระดบั 7 ผลการประเมินความเสี่ยงของผูล้งทนุ ……. 



BROKER 

ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบริษัท 

002 
บริษัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั   
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
บริษัทหลกัทรพัย ์เออซีี จ  ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

048 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB Securities (Thailand) COMPANY  LIMITED 

051 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) 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 พฒันสนิ 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) LIMITED 

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

229 
บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ  ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED. 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีิโก ้จ  ากดั 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

  

SUB-BROKER 

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

243 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร ์จ ากดั  

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 
  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
 

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

340 
ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
 

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

343 
ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES   

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
 

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

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

 


