
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทาํ
ให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทําให้กองทรัสต์มี
หน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (“ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้”) 

หมายถึง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่ใช่บคุคลสญัชาติอเมริกา มาเลเซีย 
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส อินเดีย สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ ไต้หวัน สวีเดน หรือสัญชาติอื่นใดที่มิใช่
สญัชาติไทย เพื่อมิให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้นีม้ีหน้าที่เพิ่มเติมจากกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
กบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรืออาจถกูพิจารณาว่าเป็นการกระท าการท่ีขดัต่อกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ โดยวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยท รัสต์เพิ่มเติม 
(Record Date) คือ วนัที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจดัท าโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์”) (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์”) อตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมทีม่ี
สิทธิจองซือ้อาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิ
ที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได้ ทัง้นี ้
ณ วนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง (Record Date) โดยรายชื่อประเทศของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์อาจพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย
หรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์จะเป็นไปตามที่ปรากฏในรายชื่อประเทศของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์ AIMIRT พิจารณา
ปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 8”) 

2. จาํนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ 

2.1 จ านวนประมาณ 137,815,126 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 80 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้นี ้

2.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้อาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือ
เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติม
ในครัง้นีก้็ได้ 

2.3 ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไป
แล้วหรือไม่ก็ได้ 
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2.4 ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ได้รับสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนท่ีมีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ให้ปัด
เศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

2.5 ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ AIMIRT ที่อาจส่งผลเป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย หรือ 
ระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้กองทรัสต์ AIMIRT ต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ 
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

3. อัตราส่วนหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  
1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

4. ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  
ไม่เกิน 11.90 บาทต่อหน่วย 

5. ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 
5.1  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
5.2   ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

6. ระยะเวลาจองซือ้ และสถานที่จองซือ้สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ 
6.1 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี ้

6.1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ ในวนัท่ี 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 
เปิดท าการ และวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. โทร. 02-777-6784 

6.1.2 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ ในวนัท่ี 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท า 
การ และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. โทร. 02-111-1111 หรือจองซือ้
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถึงวนัที่ 9 กรกฎาคม 2564 
เวลา 15.30 น. 

หมายเหตุ: ไม่รับเอกสารการจองซ้ือทางไปรษณีย์ เน่ืองจากการส่งเอกสารการจองซ้ือทางไปรษณีย์อาจท า
ให้เอกสารมาถึงล่าช้า หรือสูญหายระหว่างการจัดส่งได้ 

6.2 ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสํารวจความต้องการซือ้ ที่ไม่ได้นําส่งใบ Book 
building และผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ดาํเนินการจองซือ้แทน 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี ้
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6.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ัง
ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรือ 02-256-
2440-42 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวันที่  
9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 

6.2.2 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการตลาดทนุ ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 
เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821 หรือ 02-
298-0831 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวันที่  
9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 

6.3 ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสํารวจความต้องการซือ้ ที่ได้นําส่งใบ Book 
building  

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี ้

6.3.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ัง
ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรือ  
02-256-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่วนัที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ 
และวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 

6.3.2 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการตลาดทนุ ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 
เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821 หรือ  
02-298-0831 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่วนัที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 

7. ระยะเวลาขอรับใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนสําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้  

เอกสารประกอบการจองซือ้จะถกูจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลงัจากวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมมีสทิธิ
ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ไม่ได้รับ
เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนได้ที่ส านักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) หรือส านกังานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการ
จ าหน่าย ตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงวนัที่ 9 กรกฎาคม 2564 ภายในวนัและเวลาเปิดท าการของผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วน และใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ได้ที่
เว็บไซต์ของกองทรัสต์ AIMIRT (www.aimirt.com) ตัง้แต่วนัท่ี 25 มิถนุายน 2564  

8. วิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์ เอกสารประกอบการจองซือ้ และการชําระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์สําหรับผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้  
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8.1 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  

8.1.1 ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย โดยผู้จองซือ้
สามารถท าการจองซือ้ได้ 2 วิธี คือ 
(1) การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy):  

ผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ดังต่อไปนี ้(หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่า  1 เลขทะเบียน 
ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์) 

(1) ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงินการจองซือ้ 8.1.2 
(3) เอกสารการแสดงตนของผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งใช้
ส าหรับการยืนยนัตัวตนของผู้จองซือ้ ทัง้นี ้หากยืนยันตัวตนเสร็จสิน้ทางธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จะคืนบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริงให้แก่ผู้จองซือ้และไม่ต้องใช้ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน) หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
หรือในกรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั  

ในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ใช้ส าหรับการยืนยนัตวัตนของผู้จองซือ้ ทัง้นี ้หากยืนยนัตวัตน
เสร็จสิน้ทางธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะคืนบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริงให้แก่ผู้จองซือ้
และไม่ต้องใช้ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน) หรือแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เยาว์ 
(ถ้ามี) ค ายินยอมจากผู้ปกครอง ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอาย ุและส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ ทัง้นี ้กรณีที่ผู้จอง
ซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาใบสูติบัตรด้วย พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง  

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนาม
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รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ามี) พร้อมทัง้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งใช้ส าหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซือ้ ทัง้นี ้หากยืนยันตัวตนเสร็จสิน้ทาง
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะคืนบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริงให้แก่ผู้จองซือ้และไม่ต้อง
ใช้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) หรือแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบต่างด้าว 
หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer 
& Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเส่ียง (Suitability Test) ผู้จองซือ้ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability 
Test) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) แล้ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถึงวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD 
และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้
จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ จองซื อ้ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  

นอกจากนี ้ผู้ จองซือ้ดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บคุคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะ
ขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะ
ฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเหตผุลใด ๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 
หรือกระแสรายวนัดงักล่าว ที่ระบุเลขที่บญัชี และชื่อบญัชี โดยชื่อของบญัชีธนาคารดงักล่าวต้อง
ตรงกบัชื่อผู้จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 9 เก่ียวกบัการ
คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์) ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มี
ชื่ อผู้ จองซื อ้และเลขที่บัญชี  หรือในกรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้า
บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวันของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ โดย
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โปรดดู
รายละเอียดในข้อ 9 เก่ียวกบัการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์) 

(2) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online):  

ผู้ จองซือ้เฉพาะบุคคลธรรมดาสามารถจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ https://moneyconnect.krungthai.com 
หรือแอพพลิเคชัน่ Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยผู้จองซือ้จะต้อง
เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และได้เปิดใช้บริการ KTB netbank หรือ 
Krungthai NEXT แล้วเท่านัน้ ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบั
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence KYC / CDD) และได้ด าเนินการจัดท า
แบบประเมินความสามารถรับความเส่ียง (Suitability Test) กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  เมื่อ
จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผลการประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของ
ผู้จองซือ้ไม่เหมาะสมกับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องยืนยนัความประสงค์ที่จะจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์และยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้ว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทนุในหน่วยทรัสต์
นีต้่อไปในอนาคต ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายไม่มี
หน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ โดยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการ
จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกมุเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ชือ่ผู้ใช้ (User 
Name) และรหสัผ่าน (Password Login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ในหนงัสือชีช้วนหรือสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพนั
ตามหนังสือชีช้วนหรือสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของหน่วยทรัสต์ดังกล่าว เป็นที่
เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งค าสัง่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมลูและ
ลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี  ้
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะจัดให้มีหนังสือชีช้วนและสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact 
Sheet) ในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ทัง้นี ้วิธีปฏิบัติการจองซือ้ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหรือขัน้ตอนท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

โดยวิธีการจองซือ้ข้างต้นสามารถใช้กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายดงัต่อไปนี  ้

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกัน
การจาํหน่าย 

การจองซือ้โดยวธิีกรอก
รายละเอียดในเอกสาร
ใบจองซือ้ (Hard Copy) 

การจองซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) 

(เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกัด (มหาชน) ✓ – 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ✓ ✓ 
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8.1.2 ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสงูสดุไม่เกิน 11.90 บาท

ต่อหน่วย โดยมีวิธีช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ ดงันี ้

ช าระค่าจองซือ้โดยเงินสด หรือการโอนเงิน  

ช าระค่าจองซือ้ในวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนท่ี
จองซือ้โดยช าระเป็นเงินสด หรือการโอนเงิน เข้าบญัชีชื่อ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT – PPO 

ห รือ  AIMIRT Subscription Account  – PPO” ธนาคารไทยพาณิช ย์  จ ากัด  (มหาชน)  ห รือ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ช าระค่าจองซือ้โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

วนัที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถึงเวลา 
15.30 น. และวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิงของแต่
ละสาขา ผู้จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึ่งจะต้องลงวนัที่ไม่
เกินวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

AIMIRT – PPO หรือ AIMIRT Subscription Account  – PPO” ทัง้นี ้เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ 
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกันภายในวนัท าการถัดไป พร้อมระบุชื่อ นามสกลุ 
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ช าระค่าจองซือ้กรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรณีผู้จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถช าระด้วยการ
หักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับช่องทางบริการดังกล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขการช าระเงิน (ซึ่งรวมถึงจ านวนเงิน
สงูสดุที่สามารถช าระได้) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

8.1.3 ผู้จองซือ้ที่จองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) จะต้องน าใบจองซือ้ พร้อม
แนบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 8.1.1 (1) – (3) ไปจองซือ้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

8.1.4 ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจอง
ซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.3 

8.1.5 เว้นแต่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย จะยินยอมผ่อนผันให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเรียก
เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 
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8.2 ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสํารวจความต้องการซือ้ ที่ไม่ได้นําส่งใบ Book 
Building และผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ดาํเนินการจองซือ้แทน 

8.2.1 ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อ  
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้
(หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์) 

(1) ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงินตามข้อ 8.2.2  
(3) เอกสารการแสดงตนของผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อ
นัน้จะต้องตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจอง
ซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน 
พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่
ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนผู้จองซือ้หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบุคคล (ถ้ามี) โดย
ลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเหตุผลใด ๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน
เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนั ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
ดงักล่าว ที่ระบเุลขที่บญัชี และชื่อบญัชี โดยชื่อของบญัชีธนาคารดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซือ้ พร้อม
ทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 9 เก่ียวกบัการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชี หรือใน
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กรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่สามารถ
ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ
บญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ จองซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิม (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 9 เก่ียวกบัการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์) 

ทัง้นี  ้ผู้ ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทธ. 35/2556 เ ร่ือง 
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้ผู้จองซือ้ดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
ประสงค์ที่จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของ
ผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

8.2.2 ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสงูสดุไม่เกิน 11.90 บาท 
ต่อหน่วย โดยมีวิธีช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ ดงันี ้

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ช าระค่าจองซือ้ในวนัท่ี 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เข้าบญัชีธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี  ้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)  ผู้ จองซื อ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน  
และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหน่ายได้รับ ต้องเท่ากบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

ช าระค่าจองซือ้ในวนัที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของ
สาขาถึงเวลา 15.30 น. และวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิง
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ของแต่ละสาขา ผู้จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึ่งจะต้องลงวนัท่ีไม่
เกินวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี ้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนัภายในวนัท าการ
ถดัไป โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกบัผู้จองซือ้ หรือชื่อผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) 
สําหรับกรณีผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ดาํเนินการจองซือ้แทน เท่านัน้ พร้อมระบชุื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

8.2.3 ผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 8.2.1 (1) – (3) ไปจองซือ้ส่งไปยงั
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 
ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรือ 02-
256-2440-42 วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 

(2) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ 
ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821 
หรือ 02-298-0831 ในวนัที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที่ 9 กรกฎาคม 2564 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 

8.2.4 ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และ 
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิก
การจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 8.2.1 ถึง 8.2.3 

8.2.5 ผู้จองซือ้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่ 
เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายแต่ละรายตามที่ระบไุว้ในข้อ 5 ก าหนด  

8.2.6 เว้นแต่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย จะยินยอมผ่อนผันให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเรียก
เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

8.3 ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสํารวจความต้องการซือ้ ที่ได้นําส่งใบ Book 
Building 

8.3.1 ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้(หากผู้
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จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้หน่วยทรัสต์
และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์) 

(1) ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงินตามข้อ 8.3.2 
(3) เอกสารการแสดงตนของผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อ
นัน้จะต้องตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจอง
ซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน 
พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่
ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนผู้จองซือ้หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบุคคล (ถ้ามี) โดย
ลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ทัง้นี  ้ผู้ ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทธ. 35/2556 เ ร่ือง 
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน กรณีผู้จองซือ้ท าการจองซือ้ผ่านธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence 
: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) 
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) แล้ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถึงวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้ จองซือ้ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
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(มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี ้ผู้จองซือ้ดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
ประสงค์ที่จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของ
ผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

8.3.2 ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสดุท้าย ซึ่งจะประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธีช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ ดงันี ้

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ช าระค่าจองซือ้ในวนัท่ี 14 – 16 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงนิ
ค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เข้าบญัชีธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี  ้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)  ผู้ จองซื อ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน  
และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหน่ายได้รับ ต้องเท่ากบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

การจองซือ้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิงของแต่ละสาขา ผู้จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้
โดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึ่งจะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เท่านัน้ โดยให้
ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี ้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนัภายในวนัท าการ
ถดัไป โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกบัผู้จองซือ้ หรือชื่อผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) 
สําหรับกรณีผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ดาํเนินการจองซือ้แทน เท่านัน้ พร้อมระบชุื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

8.3.3 ผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 8.3.1 (1) – (3) ส่งไปยงัธนาคาร 
  ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี  ้
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(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 
ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรือ 02-
256-2440-42 วันที่ –14-15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 

(2) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ 
ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821 
หรือ 02-298-0831 ในวันที่ –14-15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 

8.3.4 ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และ 
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจอง
ซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 8.3.1 ถึง 8.3.3 

8.3.5 ผู้จองซือ้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายแต่ละรายตามที่ระบไุว้ในข้อ 5 ก าหนด  

8.3.6 เว้นแต่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย จะยินยอมผ่อนผันให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเรียก
เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

9. การคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชีช้วน) 

9.1 ผู้จัดการกองทรัสต์จะคืนหรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายคืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดดงัต่อไปนี ้

9.1.1 กรณีที่ราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากว่าราคาเสนอขายสงูสดุ 
9.1.2 กรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการ 

จ าหน่าย ใช้สิทธิปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
9.1.3 กรณีที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้ 
9.1.4 กรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ อนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ตามเช็ค 

ค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์  
9.1.5  กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวนหรือเฉพาะส่วน เนื่องจากเหตทุี่ระบไุว้ในหวัข้อ 2.7.5 

 ตามส่วนท่ี 3 ของหนงัสือชีช้วน 

9.2 วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์  

9.2.1 การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 9.1.1 ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายแต่ละราย จะด าเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคาเสนอขายสดุท้ายและราคาเสนอ
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ขายสูงสุด โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซือ้  และส าหรับการคืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยทรัสต์ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 9.1.2, 9.1.3 และ 9.1.5 ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายแต่ละราย จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ 
โดยผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์สามารถเลือกวิธีการรับเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์คืนได้ 2 วิธี ดงันี ้

(ก) การโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามที่ผู้จองซือ้ระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขาย หรือ  

(ข) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามชื่อที่ระบใุนใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม หรือที่ระบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบั
จากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย หรือวิธีอื่นตามที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย เห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่าง
ส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ส่งคืนเงินดงักล่าว โดยจะต้องช าระดอกเบีย้ให้แกผู่้ จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวน
เงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้รับการจดัสรรที่ต้องส่งคืน นบัจากวนัที่พ้นก าหนดเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ี
ได้มีการช าระคืนตามวิธีการดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม หรือที่ระบไุว้ในใบ
จองซือ้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป  

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการสญูหายในการจดัส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้ จองซือ้ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม หรือที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ ที่ได้ให้ไว้กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายแต่ละรายซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบนั ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

9.2.2 การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีที่ระบไุว้ในข้อ 9.1.4 ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการ 
จ าหน่ายแต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับการจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้จองซือ้รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคืนเช็คค่าจองซือ้
ให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรร อนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตาม
เช็คค่าจองซือ้ โดยผู้จองซือ้ดงักล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย หากผู้จอง
ซือ้ไม่ติดต่อขอรับเช็คดงักล่าว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแต่ละราย จะจดัส่งเช็ค
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม หรือที่ระบุในใบจองซือ้โดย
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ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ 
และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป  

9.3 ช่องทางการคืนเงินค่าจองซือ้ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมีดงัต่อไปนี ้ 

ผู้จัดจาํหน่ายและ 
รับประกันการจาํหน่าย 

วิธี (ก) วิธี (ข) 

ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกัด (มหาชน) ✓ ✓ 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ✓ ✓ 

หมายเหตุ:   
วิธี (ก) คือ การโอนเงินผ่านบญัชธีนาคารตามที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ 
วิธี (ข) คือ การจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามชื่อที่ระบใุนใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 ตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม หรือที่ระบใุนใบจองซือ้ 

10. วิธีการส่งมอบหน่วยทรัสต์ 

ปัจจบุนั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กบัผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้บริการ
รับฝากใบทรัสต์ที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กล่าวคือ ผู้จองซือ้สามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้
น าหน่วยทรัสต์ที่ตนได้รับการจดัสรรเข้าสู่ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้
สามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หน่วยทรัสต์เร่ิมท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่แตกต่างกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ ซึง่ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ 

ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี ้

10.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (Scripless  
System) โดยผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหน่วยทรัสต์อยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนั นบั
จากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นัน้ก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่ผู้ จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ ด าเนินการตามข้อ 10.1 นี ้ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัชื่อ 
เจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว 
มิฉะนัน้แล้ว ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ใน 
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ข้อ 10.3 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

10.2 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ 
ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษทัผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 7 วัน นับจากวันสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้าร
เป็นบุคคลสหรัฐฯ ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบุคคล และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และน าส่งให้ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้ พร้อมเอกสารจองซือ้อื่น ๆ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่
ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3 ให้แก่ผู้จองซือ้
แทน 

ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จอง
ซือ้ต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้
ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้
การถอนหน่วยทรัสต์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ที่น าฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรัสต์ได้ทนัภายใน
วนัท่ีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

10.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์โดย 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามชื่อและที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของกองทรัสต์ AIMIRT หรือที่ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไม่
สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึ่งอาจจะได้รับ
ภายหลงัจากที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออก
ใบทรัสต์ในนามผู้จองซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 10.3 นีใ้ห้แก่ผู้จองซือ้แทน 

ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
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11. การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์และประโยชน์ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ตามที่การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ AIMIRT สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ AIMIRT ที่จัดตัง้ขึน้โดยมี
วตัถุประสงค์ในการออกหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เสนอขายต่อประชาชน 
และน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลัก  โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มี
คุณภาพสงู โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้า รวมทัง้การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มี
ความเก่ียวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้า อาทิ คลงัเก็บเอกสาร ห้องเย็น ถงัเก็บสารเคมี
เหลว เป็นต้น โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้น าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ AIMIRT ไปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้
เช่า การให้ใช้พืน้ที่ที่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และการให้บริการที่เก่ียวข้องกับการเช่าหรือให้ใช้พืน้ที่หรือทรัพย์สินที่ให้
เช่า 

ในการนี ้ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
พิจารณาอนุมตัิการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT พร้อมทัง้อนุมตัิการเพิ่มทุน การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทุน รวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติและเห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้ กองทรัสต์ AIMIRT จะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนไปลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการทิพย์ 
5 และโครงการทิพย์ 8 โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ และโครงการไทยแทฟฟิต้า เพื่อให้กองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์สินรวมถึง
แหล่งที่มาของรายได้เพิ่มขึน้อันจะส่งผลให้มีการกระจายความเส่ียงในการลงทุน นอกจากนี ้การเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
ดงักล่าวยงัส่งผลให้กองทรัสต์ AIMIRT มีโอกาสในการได้มีส่วนรับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทนุ ก่อให้เกิด
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มเติมในอตัราที่เหมาะสมและยัง่ยืนในระยะยาวให้แกผู่้ ถือหน่วยทรัสตข์อง
กองทรัสต์ AIMIRT ทัง้นี ้การท่ีกองทรัสต์ AIMIRT มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้อาจจะท าให้หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่อง
มากขึน้ส าหรับการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

12. นโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

12.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แกผู่้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุง
แล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
รอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่
ละไตรมาส ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปี
บญัชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุ กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง้ต่อรอบ
ปีบญัชีได้ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชี
แรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว) 

อนึ่ง ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคก่อนให้หมายถึงก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี  ้

(ก) การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 
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(ข) การหกัด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตาม
วงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
แล้วแต่กรณี 

12.2 ในกรณีที่กองทรัสต์มีก าไรสะสมที่ อ้างอิงจากก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรัสต์ตามข้อ  
(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จากก าไรสะสม
ดงักล่าวด้วยก็ได้  

12.3 ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
12.4 ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อระบุชื่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยหากเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ส าหรับรอบปีบญัชีภายในเก้าสิบ (90) วนั นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี และหากเป็นประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากมี) ภายในเก้าสิบ (90) วนั นบัแต่
วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีส าหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยในการก าหนดอัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลูค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบ
แทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

ส าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เว้นแต่กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/
หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

 


