สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
เลขที่ใบจอง ...................................................................

ใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรมั ย์ (“กองทุนฯ”)
(สาหรับผูจ้ องซื้อที่เป็ นผู้ถอื หุ้นของบริ ษทั น้าตาลบุรีรมั ย์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”))
วันทีจ่ องซือ้

การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 45,500,000 หน่วย โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะประกาศให้ทราบต่อไป
วันที่  7 กรกฎาคม 2560  11 กรกฎาคม 2560  12 กรกฎาคม 2560  13 กรกฎาคม 2560  14 กรกฎาคม 2560
** กรอกใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ **
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริษทั จัดการ”)
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล ..................................................................................................................................เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที.่ ........................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน
หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ ................................................................................................
สัญชาติ ............................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล) ............................................................................... อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ .......................................................................................................
ที่อยูท่ ่สี ามารถติดต่อได้ : เลขที่ ................. หมูท่ ่ี .................. ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ...................................... แขวง/ตาบล ........................................................ เขต/อาเภอ ........................................................
จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................................. อีเมล์ ..........................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิตบิ ุคคล  ที่อยูเ่ ดียวกับที่อยูท่ ่สี ามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยูท่ ่สี ามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่ .................. หมูท่ ่ี .................. ตรอก/ซอย .................................................................................
ถนน ...................................... แขวง/ตาบล ................................................................. เขต/อาเภอ ................................................................. จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ............................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จา่ ย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ย  หักภาษี ณ ที่จา่ ย

แหล่ งที่มาของรายได้ จากต่ างประเทศ:  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) .......................................................................................
แหล่ งที่มาของเงินที่ใช้ ในการจองซือ้ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได้ จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................
นิติบุคคล :
 เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................................
มีความประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดังนี้ (จานวนสิทธิในการจองซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะเป็นไปตามสัดส่วน 17.8484 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อ 1 หน่ วยลงทุนของกองทุนฯ (กรณีมเี ศษให้ปดั ทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ มิสทิ ธิในการแสดงความประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ เกิ นกว่าสิ ทธิ ทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่ละรายได้รบั
วิ ธีการจองซื้อ
จานวนหน่ วยลงทุนที่จองซื้อ (หน่ วย)
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่ วย)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซือ้ ตามสิทธิ
10.40
 จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
ซึง่ เป็นราคาสูงสุดของ
ช่วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้น
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ
ผูจ้ องซือ้ ต้องยืน่ ใบจองซือ้ นี้พร้อมเอกสารประกอบการจองซือ้ และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) โดยชาระค่าจอง
ซือ้ ทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ทีก่ าหนด โดย
 เงินโอนเข้า “บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)-เพื่อจองซือ้ หุน้ 3” และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Bill Payment หรือ
 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ โดยสั ่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)-เพื่อจองซือ้ หุน้ 3” และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Bill Payment เลขทีเ่ ช็ค ............................................................................................................
ลงวันที่  7 กรกฎาคม 2560  11 กรกฎาคม 2560  12 กรกฎาคม 2560  13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ............................................................. สาขา ............................................................. (ในกรณีทช่ี าระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
เป็นเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องอยูใ่ นเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาธนาคารทีน่ าฝากเท่านัน้ ซึง่ สามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป และต้องนาเช็คไปชาระเงินในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2560)
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้ )
 ให้ฝากหน่วยลงทุนตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั .........................................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นาหน่วยลงทุน
เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ช่อื ................................................................................................................ เลขที.่ ......................................... ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ (ชื่อบัญชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกใบหุน้ ในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน)
 ให้ฝากหน่วยลงทุนตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยลงทุนเข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูจ้ องซือ้ (เลขที่ 600) (การขอถอนเป็นใบ
หลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
 ให้ออกใบหน่วยลงทุนตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหน่วยลงทุนให้ขา้ พเจ้าตามชื่อทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ขา้ งต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดทาใบหน่วย
ลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุนให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิดการจองซือ้ หน่วยลงทุน (บริษทั จัดการจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว)
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้คนื เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้ )
 จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หุน้ (การรับคืนเงินด้วยเช็ค อาจมีค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูจ้ องซือ้ ต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว)
 กรณีผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ่ ห้ไว้กบั บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สามารถขอรับคืนโดยวิธกี ารโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลไว้
ในการจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ นี้ ข้าพเจ้า  ได้รบั หนังสือชีช้ วน (ในรูปแบบแผ่นซีด)ี
 ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชีช้ วน (รวมทังผู
้ ท้ ไ่ี ม่ได้ใส่เครื่องหมายใดๆ) (กรณีไม่ระบุถอื ว่าได้รบั หนังสือชีช้ วน)
ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีจ่ ะชาระเงินค่าจองซือ้ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป โปรดระบุผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริงตามประเภท* ของผูจ้ องซือ้
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เป็นบุคคลธรรมดา  เพื่อผูจ้ องซือ้  บุคคลอื่น โปรดระบุ........................................................................... ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็นนิตบิ คุ คล  เพือ่ ผูจ้ องซือ้  บุคคลอื่น โปรดระบุ ...........................................................................

* ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี ่ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลทีล่ ูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิตบิ คุ คลหรือผูท้ มี ่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกียวกั
่ บลูกค้าทีเ่ กียวข้
่ อง
การประเมินความเสีย่ งทีย่ อมรับได้เพื่อการจองซื้อหน่วยลงทุน (Suitability Test)
กรณี ผจ้ ู องซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล
1. ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และรับทราบระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผจู้ องซื้อยังไม่เคยผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test ผูจ้ องซื้อจะต้องจัดทาแบบ
ประเมิน Suitability Test ของหน่วยลงทุนทีจ่ ะจองซื้อในครังนี
้ ้) 2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย่ งของหน่วยลงทุนทีข่ า้ พเจ้าจะจองซื้อนี้จากผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว 3. ข้าพเจ้าได้ผา่ นขันตอนการด
้
าเนินการทาความรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า KYC/CDD
และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชีช้ วนเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที่ 1 ข้างต้นหรือผลประเมินลงทุนในหน่ วยลงทุนครัง้ นี้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เ หมาะสมกับการจองซื้อหน่ วยลงทุนในครัง้ นี้
ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทจี่ ะจองซื้อหน่วยลงทุนในครังนี
้ ้ และได้ลงลายมือชือ่ เพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนครังนี
้ ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ต่อไปในอนาคต ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ไม่มหี น้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ 4.ข้าพเจ้ารับทราบข้อมูลการลงทุนของกองทุน กล่าวคือ กองทุนจะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สทุ ธิทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษทั บุรรี มั ย์พลังงาน
จากัด และบริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์ จากัด โดยระยะเวลาการซื้อขายรายได้สทุ ธิฯ ภายใต้สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิฯ จะนับจากวันทีก่ องทุนเข้าลงทุนสาเร็จ และจะสิน้ สุดลงในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 สาหรับ โรงไฟฟ้าของบริษทั บุรรี มั ย์พลังงาน จากัด และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 6 เมษายน
พ.ศ. 2578 สาหรับโรงไฟฟ้าของบริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์ จากัด ซึง่ การลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพื้นฐานลักษณะดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนของกระแสรายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ มูลค่า
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่ องทุนลงทุน จะลดลงตามระยะเวลาของสิทธิในรายได้สทุ ธิฯ ทีเ่ หลืออยู่ โดยมูลค่าทีล่ ดลงในแต่ละปีอาจเป็นจานวนทีไ่ ม่เท่ากันซึง่ ขึน้ อยู่กบั การประเมินค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนั ผล และได้รบั การ
คืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่ องทุนลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาซื้อขายรายได้สทุ ธิภายใต้สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิฯ
กรณี ผจ้ ู องซื้อที่เป็ นนักลงทุนสถาบัน  ไม่ประสงค์ทจี่ ะทาแบบประเมิน Suitability Test
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์สามารถปฏิ เสธการจองซื้อ ในกรณี ที่ผล้ ู งทุนทั ่วไปยังไม่มีประวัติการทา และไม่ยินยอมทา Suitability Test
ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผูจ้ องซือ้
หรือผูล้ งทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ตา่ กว่าหน่ วยลงทุนนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหน่ วยลงทุนนี้
(...........................................................................................................................)

ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการ Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูจ้ องซือ้ (เลขที่ 600) (Issuer Account))
บุคคลธรรมดา : ทีอ่ ยูถ่ าวรเลขที.่ .................. หมู่ท.่ี .................. ตรอก/ซอย............................................ ถนน.......................................................... แขวง/ตาบล....................................................... เขต/อาเภอ. .......................................................
จังหวัด/State/Region ....................................... ประเทศ ........................................... รหัสไปรษณีย/์ Postal .......................................... สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ) ................................................ สัญชาติทส่ี อง (ถ้ามี).............................................
 นิ ติบคุ คล : ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั .......................................................................... สถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ)
- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ อื หุน้ ชาวสหรัฐ ....................................................................................................................................................................................................................
- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ข้าพเจ้ามีความประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูจ้ องซือ้ (เลขที่ 600) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์ไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูจ้ องซือ้ (เลขที่ 600) ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด อาจเปิดเผยข้อมูลทีป่ รากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตามกฎหมายรวมทัง้ หน่วยงานทีม่ ขี อ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บคุ คลทีถ่ ูกห้ามมิให้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามทีร่ ะบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มสี ทิ ธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนครังนี
้ ้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ทีเ่ หลือจากการจองซื้อของผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่านัน้ ทัง้ นี้ การจองซื้อและการชาระเงินโดยผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครังนี
้ ้ ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุน ตกลงและรับทราบว่าผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิปฏิเสธไม่รบั การจองซื้อหากผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนกระทาผิดเงือ่ นไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื้อหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อ หน่ วย
ลงทุนนี้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีทผี่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายปฏิเสธการจองซื้อ และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงือ่ นไขข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชีช้ วน
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ และ/หรือนิตบิ คุ คลอื่นใด) ทีข่ า้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวั ตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับผูร้ บั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง ของข้าพเจ้าให้แก่ผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนฯ ย่อมมีความเสี่ยง
ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผูจ้ องซือ้
และผูจ้ องซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหน่ วยลงทุน
(...........................................................................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรมั ย์ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
วันทีจ่ องซือ้ วันที่  7 กรกฎาคม 2560  11 กรกฎาคม 2560  12 กรกฎาคม 2560  13 กรกฎาคม 2560  14 กรกฎาคม 2560
เลขทีใ่ บจอง ...................................................................
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจองซือ้ ) ................................................................... เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ( ตามสิทธิ  เกินกว่าสิทธิ  น้อยกว่าสิทธิ) รวมจานวน......................... หน่วย
ในราคาเสนอขายเบือ้ งต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้น รวมเป็นเงิน .......................................................... บาท โดยชาระผ่าน
 เงินโอน  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ เลขทีเ่ ช็ค ...............................ลงวันที่  7 กรกฎาคม 2560  11 กรกฎาคม 2560  12 กรกฎาคม 2560  13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ........................................ สาขา ......................................
โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ดาเนินการ:
 ให้ฝากหน่วยลงทุนในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก ................................................. บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที่ .................................................
 นาหน่วยลงทุนฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูจ้ องซือ้ (เลขที่ 600)
 ออกใบหน่วยลงทุนในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซือ้ หน่วยลงทุน
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ/ Authorized Officer ...................................................................
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-009-9000

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

002

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

030

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

004

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิ คเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

034

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

038

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)

007

บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

008

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

051

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

010

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลิ นซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

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

213

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิ ล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

225

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

016

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

229

บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

247

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิ ส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

027

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

924

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

029

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

301

ธนาคารซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั ่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

334

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั ่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK

336

ธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

340

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)

316

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

343

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

320

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

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

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

SUB BROKER

CUSTODIAN

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

สิ� งที�ส่งมาด้วย 4
“เพื่อใช้สาหรับชาระค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรมั ย์ (“กองทุนฯ”)
ระหว่างวันที่ 7 และ 11-14 กรกฏาคม 2560 เท่านัน้ ”
ใบนาฝากชาระเงิ นค่าสิ นค้าและบริ การ (Bill Payment Pay-In Slip)
วันที/่ Date
สาขา/Branch
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชือ่ ผูน้ าฝาก/Name
ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล (Ref.1)
ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1)
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0107545000314

เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ BRR / BRR Shareholder No. (Ref.2)

ชาระโดย / Paid by
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque No.
ธนาคาร Bank / สาขา Branch
จานวนเงิน / Amount
เงินสด / Cash
เช็ค* / Cheque
จานวนเงิน (ตัวอักษร) / Amount (In words)
กรุณานาเอกสารฉบับนี้ไปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีร่ ะบุขา้ งต้นได้ทุกสาขาทัวประเทศ
่
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above
without any additional fee charged.
* เฉพาะเช็คทีอยู
่ ่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเท่านัน้ ซึง่ สามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank
branch which the clearing result is available in the next business day.
สาหรับเจ้าหน้ าที่ธนาคาร (for Bank only)
ผูร้ บั เงิน / Name ____________________

สาหรับลูกค้า/For Customer

ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL.
ชือ่ บัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หุน้ 3” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 3”
เลขทีบ่ ญ
ั ชี / Acct No. 049-3-12700-5 (Bill Payment)

ชือ่ ผูน้ าฝาก / Name _______________________________ โทรศัพท์ / Tel. no. _________________________________

ใบนาฝากชาระเงิ นค่าสิ นค้าและบริ การ (Bill Payment Pay-In Slip)
วันที/่ Date
สาขา/Branch
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชือ่ ผูน้ าฝาก/Name
ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล (Ref.1)
ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1)
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0107545000314

เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ BRR / BRR Shareholder No. (Ref.2)

ชาระโดย / Paid by
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque No.
ธนาคาร Bank / สาขา Branch
จานวนเงิน / Amount
เงินสด / Cash
เช็ค* / Cheque
จานวนเงิน (ตัวอักษร) / Amount (In words)
กรุณานาเอกสารฉบับนี้ไปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีร่ ะบุขา้ งต้นได้ทุกสาขาทัวประเทศ
่
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above
without any additional fee charged.
* เฉพาะเช็คทีอยู
่ ่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเท่านัน้ ซึง่ สามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank
branch which the clearing result is available in the next business day.
สาหรับเจ้าหน้ าที่ธนาคาร (for Bank only)
ผูร้ บั เงิน / Name ____________________

ชือ่ ผูน้ าฝาก / Name _______________________________ โทรศัพท์ / Tel. no. _________________________________

สาหรับธนาคาร/For Bank

ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL.
ชือ่ บัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หุน้ 3” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 3”
เลขทีบ่ ญ
ั ชี / Acct No. 049-3-12700-5 (Bill Payment)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
แบบประเมิน Risk Profile ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(บุคคลธรรมดา)
กรุณาตอบคาถามให้ครบถ้วนทุกข้อ และส่งกลับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อ......................................................นามสกุล.............................................................. E-mail: ............................................................
เลขที่บัญชี............................................ สาขา..................................................เจ้าหน้าที่การตลาด .........................................................
1. อายุ
ก. มากกว่า 55 ปี (1)
ค. 35 – 44 ปี
(3)

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง
ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด

ข. 45 – 55 ปี
(2)
ง. น้อยกว่า 35 ปี (4)

40%
20%

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่า 75 % ของรายได้ทั้งหมด
(1)
ข. 50 % ถึง 75 % ของรายได้ทั้งหมด
(2)
ข.
ค. 25 % ถึง 50 % ของรายได้ทั้งหมด
(3)
ค.
ง. น้อยกว่า 25 % ของรายได้ทั้งหมด
(4)
ง.

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
(1)
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
(2)
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
(3)
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชีวิต
หลังเกษียณอายุแล้ว
(4)
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใด
ต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร
(1)
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
(2)
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
(3)
ง. หุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
(4)
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี (1)
ข. 1 ถึง 3 ปี
(2)
ค. 3 ถึง 5 ปี (3)
ง. มากกว่า 5 ปี (4)
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้ (1)
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย
เงินต้นได้บ้าง
(2)
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน
ต้นได้มากขึ้น
(3)
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วน
ใหญ่ได้
(4)

0%

2.5%

7%
-1%

15%
-5%

25%
-15%

-20%
ก.
ข.
ค.

กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
(1)
กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% (2)
กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% (3)

ง.

กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% (4)

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุน
สูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตะหนกกลัวขาดทุน
(1)
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
(2)
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
(3)
ง.

ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น (4)

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงใน
สัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือน้อยกว่า (1)
ข. มากกว่า 5-10%
(2)
ค. มากกว่า 10-20% (3)
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
(4)
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ
85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
(1)
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง (2)
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
(3)
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ
เฉลี่ยต้นทุน
(4)

สาหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสาเร็จ ท่านจะได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุน
ทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข.
ได้
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนได้หรือไม่?
ก. ไม่ได้
ข.
ได้

ลงชื่อ ............................................. ลูกค้าผู้ให้ข้อมูล วันที่.................................
การลงนามดังกล่าวข้างต้นท่านได้รับทราบข้อตกลงในการรับบริการตามข้อความด้านหลังแล้ว โปรดอ่านข้อตกลงในการรับบริการก่อนลงนาม -

สาหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า................................................................................... วันที่.................................................

ข้อตกลงในการรับบริการ
 ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทา
แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
 ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท
หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทาการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการ
ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคาแนะนาในการลงทุ นจากผู้
ที่สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสิ นใจการลงทุนของลูกค้า
เท่านั้น
 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสีย่ งของการลงทุนที่ได้รับ
ตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่
เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคี วามรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกค้า
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย
ไม่จาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
แบบประเมิน การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคาเตือนข้างต้นและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคาเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การประมวลผลของ หุ้น ใน 12 ข้อ ให้บวกคะแนนของข้อ 1 – 10 รวมกัน รวม

คะแนน

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิ ดคะแนน
ตอบข้อ ก = 1 คะแนน
ตอบข้อ ข = 2 คะแนน
สาหรับข้อ 4 หากมีการตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงที่สุด
โดยรวมคะแนนข้อ 1-10 สาหรับข้อ 11-12 ไม่นามาคิดคะแนน

ตอบข้อ ค = 3 คะแนน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน
น้อยกว่า 15
15-21
22-29

ระดับ
1
2
3

ประเภทนักลงทุน
เสี่ยงต่า
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

30-36
37 ขึ้นไป

4
5

เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก
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ตอบข้อ ง = 4 คะแนน

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทผู้ลงทุน

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกว่า 1
ปี

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น

เสี่ยงต่า

>60%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุนทางเลือก*

<20%

<10%

<5%

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า

<20%

<70%

<20%

<10%

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

<10%

<60%

<30%

<10%

เสี่ยงสูง

<10%

<40%

<40%

<20%

<30%

>60%

<30%

เสี่ยงสูงมาก
<5%
*
รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนน
หากคะแนนน้อยกว่า 15

หากคะแนนตั้งแต่ 15 - 21

ประเภทนักลงทุน
แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่า
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะสั้นๆ
แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า
หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้อง
เงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่าเสมอจากการลงทุน

หากคะแนนตั้งแต่ 22 - 29

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้ง
คราวได้

หากคะแนนตั้งแต่ 30 - 36

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง
หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโต
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว

หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง
แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร
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ระดับความเสี่ยงและประเภท
ตราสารที่สามารถลงทุนได้
ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน
 ตราสารหนี้
 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน
 ตราสารหนี้
 ตราสารทุนได้บางส่วน
ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน
 ตราสารหนี้
 ตราสารทุนได้ปานกลาง
ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน
 ตราสารหนี้
 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน
 ตราสารหนี้
 ตราสารทุน
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6

รายละเอียดการจองซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรมั ย์ (“กองทุนฯ”)
สาหรับผูจ้ องซื้อที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั น้าตาลบุรีรมั ย์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
หลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย:

หน่วยลงทุนของกองทุนฯ

จานวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย:

จานวนไม่เกิน 45,500,000 หน่ วย คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ของจานวนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนฯ ทีจ่ ะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)

ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีม่ ี
สิทธิจองซือ้ :

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 มีมติ
อนุมตั ใิ ห้กาหนดวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ที่
มีสทิ ธิจองซื้อ หน่ วยลงทุนของกองทุนฯ ในการเสนอขายต่ อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(Record Date) และกาหนดให้วนั ที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือ หุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติห ลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั จัดสรรหน่วยลงทุน”)

อัตราส่วนการจัดสรร:

ผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิจองซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนฯ ในอัตราส่วน
17.8484 หุน้ สามัญของบริษทั ต่อ 1 หน่ วยลงทุนของกองทุนฯ (กรณีมเี ศษให้ปดั ทิง้ )
โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีสทิ ธิในการจองซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนฯ เกินกว่าสิทธิท่ี
ได้รบั

ราคาเสนอขาย:

ราคาเสนอขายสุดท้ายจะเป็ นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนฯ
ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ซึ่งจะอยู่ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่หน่ วยละ
9.90 – 10.40 บาทต่อหน่วย ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ จะต้องจองซือ้ ทีร่ าคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 10.40 บาท
ต่อหน่ วย ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้
(กรณีจองซื้อเกินกว่า สิทธิ) หรือราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่ วยลงทุน ต่ ากว่าราคา
สูง สุด ของช่ ว งราคาเสนอขายเบื้อ งต้น ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การ
จาหน่ าย (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) จะดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ ดังกล่าวให้แก่ผู้
จองซือ้
ทัง้ นี้ จะกาหนดราคาเสนอขายสุดท้ายและแจ้งให้ทราบในภายหลัง ผ่านการแจ้งข่าว
ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ข องบริษัทฯ
(www.buriramsugar.com) และเว็บไซต์ของกองทุนฯ (www.brrgif.com)

ระยะเวลาจองซือ้ :

วันที่ 7, 11, 12, 13 และ 14 กรกฎาคม 2560 ในเวลาทาการของ บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

การรับจองซือ้ :

สามารถจองซือ้ ได้ท่ี บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ฝา่ ยวาณิชธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อคุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศักดิ ์ หรือ คุณวศิน สุธรี ยงประเสริฐ หรือ คุณดิศวรนันท์ เด่น
ไพศาล โทรศัพท์ : 02-658-6300 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1722 โทรสาร : 02-6581

6862
หมายเหตุ: การส่งเอกสารการจองซื้อทางไปรษณี ยอ์ าจทาให้เอกสารมาถึงล่าช้า
หรื อ สู ญ หายระหว่ า งการจัด ส่ ง ได้ ดัง นั น้ จึ ง ขอความร่ว มมื อ ผู้จ องซื้ อไม่ ส่ ง
เอกสารการจองซื้อทางไปรษณี ย์
การติดต่อรับเอกสาร :

บริษทั ฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายหลังจากวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
จัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ได้รบั เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสิทธิการจอง
ซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนฯ ได้ทบ่ี ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
และขอรับเอกสารอื่นๆ ได้ทส่ี านักงานของบริษัทฯ ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่
128/77-78 ถนนพญาไท เเขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ตัง้ แต่วนั ที่ 3
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทาการ หรือทีส่ านักงาน
ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม
2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทาการ หรือสามารถดาวน์โหลด
(Download) หนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่ วยลงทุนในครัง้ นี้ และสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 - 7
ได้ ท่ี เ ว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การหลัก ทรัพ ย์ จ ัด การกองทุ น รวม บัว หลวง จ ากัด
(www.bblam.co.th) และเว็บไซต์ของกองทุนฯ (www.brrgif.com) ตัง้ แต่วนั ที่ 30
มิถุนายน 2560

วิธกี ารจอง และการชาระ
เงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ

ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทีก่ าหนดในหนังสือชี้
ชวนส่วนที1่ หัวข้อ 8.4.2 การเสนอขายหน่วยลงทุน

อื่นๆ:

ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายมีสทิ ธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดั สรรหน่ วย
ลงทุนของกองทุนฯ ให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรร
หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วท าให้ห รือ อาจเป็ น ผลให้ (ก) เป็ น การกระท าขัด ต่ อ กฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรือระเบีย บข้อบังคับ ใดๆ ของประเทศไทย หรือต่ า งประเทศ และ/หรือ
ข้อบังคับของกองทุนฯ หรือ (ข) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหรือบริษทั จัดการกองทุนรวมมี
หน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ รือต้องดาเนินการใดๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีต่ ้องดาเนินการตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมาย
ไทย หรือ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร หรือเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขาย
หรือจัดสรรหน่วยลงทุน (ง) กองทุนฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเรื่องการกระจาย
การถือหน่ วยลงทุนของนักลงทุน รายย่อยภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้
ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุนจะต้องจองซื้อหน่ วยลงทุน
ผ่าน บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เท่านัน้
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แผนที่บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ติดต่อคุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศักดิ ์ หรือ คุณวศิน สุธรี ยงประเสริฐ หรือ คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล
ฝา่ ยวาณิชธนกิจ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชัน้ 20 อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-658-6300 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1722
โทรสาร : 02-658-6862
“ข้อมูลนี้เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของหนังสือชี้ชวนเท่านัน้ ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ”

3

เรื่อง
subject:

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XB)กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้้าตาล
บุรีรัมย์(BRRGIF) ส้าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท น้้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด (มหาชน) (BRR)
Notification of the subscription for Right offering (XB) of BRR

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟโรงไฟฟ้ากลุ่มน้้าตาลบุรีรัมย์(BRRGIF)
ส้าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท น้้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด (มหาชน) (BRR)

BRR

วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XB

16/06/2017

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)
อัตราส่วน (Exercise ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

21/06/2017

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

07/07/2017 - 14/07/2017

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)

.......( )....... หุ้น (shares)

ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
(Documents Required)

ติดต่อภายใน (contact within)

1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

17.8484 : 1
10.40

07/07/2017
**เพิ่มเติม (Remark) : ผู้จองซื้อจะได้รับคืนเงินส่วน
ต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่า
กว่าราคา 10.40 บาทต่อหุ้น ทาง BRR จะแจ้งราคา
จอง BRRGIF ทางเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

