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รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (AIMIRT) ให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรั สต์ (Record Date) ตามสัดส่ วนการถือหน่ วยทรั สต์ โดยไม่ จัดสรรให้ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ท่ีจะทํา
ให้ กองทรัสต์ มีหน้ าที่ตามกฎหมายต่ างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
1. ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิมตามสัดส่ วนการถือหน่ วยทรั สต์ โดยไม่ จัดสรรให้ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ท่ีจะทําให้ กองทรั สต์ มี
หน้ าที่ตามกฎหมายต่ างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (“ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ ”)
หมายถึง ผู้ถือหน่วยทรั สต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่ใช่บคุ คลสัญชาติอเมริ กา มาเลเซีย
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ญี่ปนุ่ ฝรั่งเศส อินเดีย สิงคโปร์ สวิสเซอร์ แลนด์ ไต้ หวัน สวีเดน หรื อสัญชาติอื่นใดที่มิใช่
สัญชาติไทย เพื่อมิให้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติ มในครัง้ นี ้มีหน้ าที่เพิ่มเติมจากกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื ออาจถูกพิจารณาว่าเป็ นการกระทาการที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อ
ระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ โดยวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิ ในการจองซือ้ หน่วยท รั สต์เพิ่มเติม
(Record Date) คือ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจัดทาโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ รับ
ฝากหลักทรั พย์ ”) (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ”) อัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมทีม่ ี
สิทธิจองซื ้ออาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิ
ที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้
ณ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่สอง (Record Date) โดยรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์อาจพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย
หรื อไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์จะเป็ นไปตามที่ปรากฏในรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์ AIMIRT พิจารณา
ปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ (“สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8”)
2. จํานวนหน่ วยทรัสต์ ท่เี สนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
2.1 จ านวนประมาณ 137,815,126 หน่ ว ย หรื อ ประมาณร้ อยละ 80 ของหน่ ว ยทรั สต์ ที่ จะมี การออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
2.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้ออาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อ
เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติม
ในครัง้ นี ้ก็ได้
2.3 ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีสิทธิจองซื ้อตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีสิทธิจองซื ้อที่แสดงความจานงที่จะซื ้อ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
แล้ วหรื อไม่ก็ได้
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2.4 ในกรณี ก ารจัด สรรสิ ท ธิ ต ามอัต ราส่ ว นที่ ก าหนดท าให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ ได้ รั บ สิ ท ธิ จ องซื อ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
2.5 ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5. ขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ AIMIRT ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย หรื อ
ระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ กองทรัสต์ AIMIRT ต้ องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย
3. อัตราส่ วนหน่ วยทรัสต์ เดิมต่ อหน่ วยทรัสต์ ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
4. ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
ไม่เกิน 11.90 บาทต่อหน่วย
5. ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
5.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5.2 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
6. ระยะเวลาจองซือ้ และสถานที่จองซือ้ สําหรับผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
6.1 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อตามวันและเวลาดังต่อไปนี ้
6.1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ในวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา
เปิ ดทาการ และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น. โทร. 02-777-6784
6.1.2 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ในวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทา
การ และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น. โทร. 02-111-1111 หรื อจองซื ้อ
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตั ้งแต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ตั ้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา 15.30 น.
หมายเหตุ: ไม่ รับเอกสารการจองซื้อทางไปรษณีย์ เนื่องจากการส่ งเอกสารการจองซื้อทางไปรษณีย์อาจทา
ให้ เอกสารมาถึงล่ าช้ า หรือสูญหายระหว่ างการจัดส่ งได้
6.2 ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ นิติบุคคลที่สามารถเข้ าร่ วมการสํารวจความต้ องการซือ้ ที่ไม่ ได้ นําส่ งใบ Book
building และผู้ จ องซื อ้ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอํ า นาจให้ ผ้ ู ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดาํ เนินการจองซือ้ แทน
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อตามวันและเวลาดังต่อไปนี ้
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6.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั่ ง
ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรื อ 02-2562440-42 ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตั ้งแต่วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่
9 กรกฎาคม 2564 ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
6.2.2 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3
เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821 หรื อ 02298-0831 ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตั ้งแต่วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่
9 กรกฎาคม 2564 ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
6.3 ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ นิ ติบุคคลที่สามารถเข้ าร่ วมการสํารวจความต้ องการซือ้ ที่ได้ นําส่ งใบ Book
building
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อตามวันและเวลาดังต่อไปนี ้
6.3.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั่ ง
ปี กเหนื อ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรื อ
02-256-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตั ้งแต่วนั ที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ
และวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
6.3.2 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3
เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ ง เทพฯ 10400 โทร 02-298-0821 หรื อ
02-298-0831 ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตั ้งแต่วนั ที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
7. ระยะเวลาขอรับใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนสําหรับผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
เอกสารประกอบการจองซื ้อจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลังจากวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมมีสทิ ธิ
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ จองซื ้อไม่ได้ รับ
เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนได้ ที่สานักงานของธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) หรื อสานักงานของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตั ้งแต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ภายในวันและเวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวน และใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ได้ ที่
เว็บไซต์ของกองทรัสต์ AIMIRT (www.aimirt.com) ตั ้งแต่วนั ที่ 25 มิถนุ ายน 2564
8. วิธีการจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ เอกสารประกอบการจองซือ้ และการชําระเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ สําหรั บผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
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8.1 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
8.1.1 ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยผู้จองซื ้อ
สามารถทาการจองซื ้อได้ 2 วิธี คือ
(1) การจองซื ้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื ้อ (Hard Copy):
ผู้จองซือ้ จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลง
ลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสารประกอบการ
จองซื ้อดังต่อไปนี ้ (หากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์มากกว่า 1 เลขทะเบียน
ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์)
(1) ใบรับรองการจองซื ้อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึง่ ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(2) เอกสารหลักฐานการชาระเงินการจองซื ้อ 8.1.2
(3) เอกสารการแสดงตนของผู้จองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อแต่ละประเภทจะต้ องแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งใช้
สาหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื ้อ ทัง้ นี ้ หากยืนยันตัวตนเสร็ จสิ ้นทางธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ งให้ แก่ผ้ จู องซื ้อและไม่ต้องใช้ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน) หรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หรื อในกรณี ที่บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้ แนบสาเนาทะเบี ยนบ้ านที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อม
ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
ในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ใช้ สาหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากยืนยันตัวตน
เสร็จสิ ้นทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
และไม่ต้องใช้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรื อแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์
(ถ้ ามี) คายินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ ทังนี
้ ้ กรณีที่ผ้ จู อง
ซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่ยงั ไม่ มีบตั รประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบสาเนาใบสูติบัตรด้ วย พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนาม
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รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) พร้ อมทัง้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่านธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) ซึ่งใช้ สาหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื ้อ ทัง้ นี ้ หากยืนยันตัวตนเสร็ จสิ ้นทาง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ งให้ แก่ผ้ จู องซื ้อและไม่ต้อง
ใช้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรื อแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบต่างด้ าว
หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
ดัง กล่ า ว พร้ อมรั บ รองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมื อ ชื่อ นัน้ จะต้ อ งตรงกับ ลายมื อชื่ อที่ ลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
ขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer
& Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ผู้จองซื ้อซึ่งได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบ
เพื่ อ ทราบข้ อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability
Test) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรื อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) แล้ ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD
และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อ
จะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและ
ชั ด เจน พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ จองซื อ้ ให้ แก่ ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) หรื อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื ้อ
นอกจากนี ้ ผู้จองซือ้ ดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรั ฐ ฯ
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะ
ขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่ จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะ
ฝากหลักทรั พย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามสาหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใด ๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอน
เงิ น เข้ า บัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารประเภทบัญ ชี อ อมทรั พ ย์ หรื อ บัญ ชี ก ระแสรายวัน ที่ เ ปิ ดไว้ กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรื อกระแสรายวันดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ อง
ตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 9 เกี่ยวกับการ
คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มี
ชื่ อ ผู้ จองซื อ้ และเลขที่ บั ญ ชี หรื อในกรณี ที่ ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) หรื อ
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ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยวิธีการโอนเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อได้ ไม่ว่าจะ
ด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรื อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อ โดย
ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู่ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มูล ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม (โปรดดู
รายละเอียดในข้ อ 9 เกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
(2) การจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online):
ผู้จองซือ้ เฉพาะบุคคลธรรมดาสามารถจองซือ้ ผ่านเว็บไซต์ https://moneyconnect.krungthai.com
หรื อแอพพลิเคชัน่ Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ อง
เป็ นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และได้ เปิ ดใช้ บริ การ KTB netbank หรื อ
Krungthai NEXT แล้ วเท่านัน้ ซึ่งผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence KYC / CDD) และได้ ด าเนิ น การจัด ท า
แบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เมื่อ
จองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของ
ผู้จองซื ้อไม่เหมาะสมกับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องยืนยันความประสงค์ที่จะจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์และยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์
นี ้ต่อไปในอนาคต ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายไม่มี
หน้ าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ ้น โดยธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) จะต้ องมีการควบคุมดูแลการ
จองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชอื่ ผู้ใช้ (User
Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ในหนังสือชี ้ชวนหรื อ สรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชีช้ วนหรื อ สรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของหน่วยทรัสต์ดังกล่าว เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ วก่อนการส่งคาสัง่ จองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและ
ลงนามในใบจองซื อ้ (Hard Copy) รวมถึ ง ไม่ ต้ อ งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื อ้ ทั ง้ นี ้
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) จะจัดให้ มีหนังสือชีช้ วนและสรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact
Sheet) ในเว็บไซต์ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทัง้ นี ้ วิธีปฏิบัติการจองซือ้ ให้ เป็ นไปตาม
รายละเอียดหรื อขันตอนที
้
่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด
โดยวิธีการจองซื ้อข้ างต้ นสามารถใช้ กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายดังต่อไปนี ้
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกัน
การจําหน่ าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

การจองซือ้ โดยวิธีกรอก
รายละเอียดในเอกสาร
ใบจองซือ้ (Hard Copy)
✓
✓

การจองซือ้ ผ่ านระบบ
ออนไลน์ (Online)
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)
–
✓
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8.1.2 ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่จองซื ้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกิน 11.90 บาท
ต่อหน่วย โดยมีวิธีชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ดังนี ้
ชาระค่าจองซื ้อโดยเงินสด หรื อการโอนเงิน
ชาระค่าจองซื ้อในวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่
จองซื ้อโดยชาระเป็ นเงินสด หรื อการโอนเงิน เข้ าบัญชีชื่อ “บัญชีจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ AIMIRT – PPO
ห รื อ AIMIRT Subscription Account – PPO” ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) หรื อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ชาระค่าจองซื ้อโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของสาขาถึงเวลา
15.30 น. และวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่ง ของแต่
ละสาขา ผู้จองซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ซึ่งจะต้ องลงวันที่ไม่
เกิ น วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เท่ า นัน้ โดยให้ ขี ด คร่ อ มสั่งจ่ ายบัญ ชีชื่อ “บั ญ ชี จ องซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์
AIMIRT – PPO หรื อ AIMIRT Subscription Account – PPO” ทัง้ นี ้ เช็ค แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์
ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
ชาระค่าจองซื ้อกรณีจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กรณีผ้ จู องซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สามารถชาระด้ วยการ
หักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ กับช่องทางบริ การดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงื่อนไขการชาระเงิน (ซึ่งรวมถึงจานวนเงิน
สูงสุดที่สามารถชาระได้ ) ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
8.1.3 ผู้จองซื ้อที่จองซื ้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื ้อ (Hard Copy) จะต้ องนาใบจองซื ้อ พร้ อม
แนบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามข้ อ 8.1.1 (1) – (3) ไปจองซื ้อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หรื อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
8.1.4 ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรื อยกเลิกการจอง
ซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการที่ระบุในข้ อ 8.1.1 ถึง 8.1.3
8.1.5 เว้ นแต่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยก
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
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8.2 ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ นิติบุคคลที่สามารถเข้ าร่ วมการสํารวจความต้ องการซือ้ ที่ไม่ ได้ นําส่ งใบ Book
Building และผู้ จ องซื อ้ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอํ า นาจให้ ผ้ ู ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดาํ เนินการจองซือ้ แทน
8.2.1 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
(หากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์)
(1) ใบรับรองการจองซื ้อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึง่ ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(2) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้ อ 8.2.2
(3) เอกสารการแสดงตนของผู้จองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อแต่ละประเภทจะต้ องแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อม
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุ คคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อ
นันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจอง
ซื ้อแทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื อ้ มอบอานาจให้ ผ้ ดู ูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน
พร้ อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อที่
ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
แทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบุคคล (ถ้ ามี) โดย
ลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใด ๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน
เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวัน
ดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ พร้ อม
ทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 9 เกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผ้ ูจองซื ้อรายใดมิได้ แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บัญชี หรื อใน
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กรณี ที่ ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) หรื อ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ
บัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อได้ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หรื อธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อเป็ นเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิม (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 9 เกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
ทั ง้ นี ้ ผู้ ลงทุ น สถาบั น ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การจัด ท าแบบประเมิ น ความสามารถในการรั บ ความเสี่ ย ง
(Suitability Test) ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อ ง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้ างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้ บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
ประสงค์ที่จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของ
ผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซือ้ ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรั บ ตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
8.2.2 ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่จองซื ้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกิน 11.90 บาท
ต่อหน่วย โดยมีวิธีชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ดังนี ้
ชาระค่าจองซื ้อโดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
ชาระค่าจองซื ้อในวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่า
จองซือ้ ครั ง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซือ้ โดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรื อการโอนเงิน ผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) เข้ าบัญชีธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ/หรื อธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) กาหนด
ทั ง้ นี ้ การโอนเงิ น ผ่ า นระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้ จองซื อ้ ต้ องรั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มการโอน
และ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
(จานวนเงินที่ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายได้ รับ ต้ องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
ชาระค่าจองซื ้อโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
ชาระค่าจองซื ้อในวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของ
สาขาถึงเวลา 15.30 น. และวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่ง
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ของแต่ละสาขา ผู้จองซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ซึ่งจะต้ องลงวันที่ไม่
เกินวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เท่านัน้ โดยให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชี ธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) และ/หรื อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด
ทังนี
้ ้ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการ
ถัดไป โดยชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้ หรื อชื่อผู้ดแู ลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian)
สําหรั บกรณีผ้ ูจองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจให้ ผ้ ูดูแลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดาํ เนินการจองซือ้ แทน เท่ านัน้ พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้
ด้ านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
8.2.3 ผู้จองซื ้อจะต้ องนาใบจองซื ้อ พร้ อมแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามข้ อ 8.2.1 (1) – (3) ไปจองซื ้อส่งไปยัง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรื อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15
ฝั่ งปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรื อ 02256-2440-42 วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั ้งแต่
เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
(2) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริ การตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์
ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821
หรื อ 02-298-0831 ในวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
8.2.4 ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรื อยกเลิก
การจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการที่ระบุในข้ อ 8.2.1 ถึง 8.2.3
8.2.5 ผู้จองซื ้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5 กาหนด
8.2.6 เว้ นแต่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย จะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นแต่ละกรณี ไป และ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยก
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
8.3 ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ นิ ติบุคคลที่สามารถเข้ าร่ วมการสํารวจความต้ องการซือ้ ที่ได้ นําส่ งใบ Book
Building
8.3.1 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้ (หากผู้
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จองซื ้อหน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ถือ หน่วยทรัสต์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์
และเอกสารประกอบใบจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์)
(1) ใบรับรองการจองซื ้อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึง่ ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(2) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้ อ 8.3.2
(3) เอกสารการแสดงตนของผู้จองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อแต่ละประเภทจะต้ องแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อม
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุ คคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อ
นันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจอง
ซื ้อแทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื อ้ มอบอานาจให้ ผ้ ดู ูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน
พร้ อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อที่
ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
แทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบุคคล (ถ้ ามี) โดย
ลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
ทั ง้ นี ้ ผู้ ลงทุ น สถาบั น ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การจัด ท าแบบประเมิ น ความสามารถในการรั บ ความเสี่ ย ง
(Suitability Test) ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อ ง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้ างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้ บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
อย่างไรก็ตาม สาหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ ูลงทุนสถาบัน กรณีผ้ ูจองซื ้อทาการจองซื ้อผ่านธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence
: KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
กับธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) แล้ ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทัง้ นี ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลง
ลายมื อ ชื่อ ผู้จ องซือ้ ให้ แก่ธ นาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรื อ ธนาคารกรุ งไทย จากัด
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(มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื ้อ
นอกจากนี ้ ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชีก้ ารเป็ นบุ คคลสหรัฐฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรั สต์ แต่
ประสงค์ที่จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของ
ผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซือ้ ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรั บ ตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
8.3.2 ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่จองซื ้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย ซึ่งจะประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธีชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ดังนี ้
ชาระค่าจองซื ้อโดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
ชาระค่าจองซื ้อในวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงิน
ค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อโดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบา ทเนต
(BAHTNET) เข้ าบัญชีธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ/หรื อธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) กาหนด
ทั ง้ นี ้ การโอนเงิ น ผ่ า นระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้ จองซื อ้ ต้ องรั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มการโอน
และ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
(จานวนเงินที่ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายได้ รับ ต้ องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
ชาระค่าจองซื ้อโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
การจองซื ้อในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่งของแต่ละสาขา ผู้จองซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อ
โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ซึ่งจะต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เท่านัน้ โดยให้
ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) กาหนด
ทังนี
้ ้ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการ
ถัดไป โดยชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้ หรื อชื่อผู้ดูแลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian)
สําหรั บกรณีผ้ ูจองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจให้ ผ้ ูดูแลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดาํ เนินการจองซือ้ แทน เท่ านัน้ พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้
ด้ านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
8.3.3 ผู้จองซื ้อจะต้ องนาใบจองซื ้อพร้ อมแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามข้ อ 8.3.1 (1) – (3) ส่งไปยังธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรื อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี ้
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(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15
ฝั่ งปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรื อ 02256-2440-42 วันที่ –14-15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
(2) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริ การตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์
ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821
หรื อ 02-298-0831 ในวันที่ –14-15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 16 กรกฎาคม
2564 ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
8.3.4 ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรื อยกเลิกการจอง
ซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการที่ระบุในข้ อ 8.3.1 ถึง 8.3.3
8.3.5 ผู้จองซื ้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5 กาหนด
8.3.6 เว้ นแต่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย จะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นแต่ละกรณี ไป และ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยก
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
9. การคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชีช้ วน)
9.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ จะคืนหรื อดาเนินการให้ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายคืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดดังต่อไปนี ้
9.1.1 กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุด
9.1.2 กรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ใช้ สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
9.1.3 กรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อ
9.1.4 กรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อตามเช็ค
ค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์
9.1.5 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ านวนหรื อเฉพาะส่วน เนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.7.5
ตามส่วนที่ 3 ของหนังสือชี ้ชวน
9.2 วิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์
9.2.1

การคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในกรณีที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.1.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายแต่ละราย จะดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายและราคาเสนอ
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ขายสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อ และสาหรับการคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยทรั สต์ในกรณี ที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.1.2, 9.1.3 และ 9.1.5 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการ
จาหน่ายแต่ละราย จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ
โดยผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์สามารถเลือกวิธีการรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์คืนได้ 2 วิธี ดังนี ้
(ก) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขาย หรื อ
(ข) จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม หรื อที่ระบุในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทาการ นับ
จากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย หรื อวิธีอื่นตามที่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย เห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่าง
สานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ไม่ สามารถคื น เงิ น ค่ าจองซื อ้ หน่ วยทรั สต์ ใ นส่ ว นที่ ไม่ ได้ รั บ จัดสรรให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายมีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
ส่งคืนเงินดังกล่าว โดยจะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวน
เงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรที่ต้องส่งคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่
ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม หรื อที่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ หากเกิดความผิดพลาดในการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จดั การการจัดจาหน่าย
และรั บประกันการจาหน่าย เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชัดเจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามที่ปรากฏใน
ฐานข้ อ มูลผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ เ ดิ ม หรื อ ที่ ร ะบุไว้ ใ นใบจองซื อ้ ที่ ได้ ใ ห้ ไว้ กับ ผู้ จัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายแต่ละรายซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อ ไม่ถูกต้ องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ผู้จดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
9.2.2 การคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในกรณีที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.1.4 ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายแต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์จากผู้จองซื ้อรายนัน้ ๆ จะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซื ้อ
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรร อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตาม
เช็คค่าจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายแต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อ ภายใน 30 วันหลังสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากผู้จอง
ซื ้อไม่ติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละราย จะจัดส่งเช็ค
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม หรื อที่ระบุในใบจองซื ้อโดย
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ถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย
และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
9.3 ช่องทางการคืนเงินค่าจองซื ้อของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายมีดงั ต่อไปนี ้
ผู้จัดจําหน่ ายและ
วิธี (ก)
วิธี (ข)
รับประกันการจําหน่ าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
✓
✓
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
✓
✓
หมายเหตุ:
วิธี (ก) คือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
วิธี (ข) คือ การจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม หรื อที่ระบุในใบจองซื ้อ
10. วิธีการส่ งมอบหน่ วยทรัสต์
ปั จจุบนั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ กบั ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้ บริการ
รับฝากใบทรัสต์ที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้
นาหน่วยทรัสต์ที่ตนได้ รับการจัดสรรเข้ าสู่ระบบซื ้อขายแบบไร้ ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อ
สามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ หน่วยทรัสต์เริ่ มทาการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ ซึง่ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ ผ้ ูเสนอขายหน่วยทรัสต์ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
10.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรั สต์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรั พย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริษัท ศูนย์
รั บฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จานวน
หน่วยทรัสต์ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหน่
ั้
วยทรัสต์อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วัน นับ
จากวัน สิ น้ สุด ระยะเวลาการเสนอขาย ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ นัน้ ก็ จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ านวน
หน่วยทรัสต์ที่ผ้ ูจองซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรรได้ ทันทีที่
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เริ่มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ ดาเนินการตามข้ อ 10.1 นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อ
เจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนันแล้
้ ว ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซื ้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ใน
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ข้ อ 10.3 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
10.2 ในกรณีที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ประสงค์จะขอรั บใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการนาหน่วยทรั สต์ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริษทั ผู้
ออกหลัก ทรั พ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600 และออกหลัก ฐานการฝากให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ ภายใน 7 วัน นับ จากวัน สิ น้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อ ได้ แก่ แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การ
เป็ นบุคคลสหรัฐฯ สาหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA สาหรับผู้จองซื ้อนิติบคุ คลเท่านัน้ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล และนาส่งให้ ผ้ จู ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซื ้อ พร้ อมเอกสารจองซื ้ออื่น ๆ ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่
ประสงค์จะกรอกหรื อนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสถานะ FATCA หรื อกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซื ้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.3 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
แทน
ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จอง
ซื ้อต้ องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้
ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ทังนี
้ ้
การถอนหน่ ว ยทรั สต์ ที่ ฝากไว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600 จะต้ อ งใช้ เ วลาในการ
ดาเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื ้อที่นาฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรัสต์ได้ ทนั ภายใน
วันที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เริ่มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์โดย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามชื่อและที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิของกองทรัสต์ AIMIRT หรื อที่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่
สามารถขายหน่วยทรั สต์ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรั สต์ ซึ่งอาจจะได้ รับ
ภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เริ่มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณี ใดกรณี หนึ่งในใบจองซื ้อ ผู้เสนอขายหน่วยทรั สต์ขอสงวนสิทธิ ในการออก
ใบทรัสต์ในนามผู้จองซื ้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.3 นี ้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
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11. การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ และประโยชน์ ท่กี องทรัสต์ จะได้ รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ตามที่การประกอบธุรกิจของกองทรั สต์ AIMIRT สอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์ของกองทรั สต์ AIMIRT ที่จัดตัง้ ขึน้ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เสนอขายต่อประชาชน
และนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยทรั สต์ไปลงทุนในทรั พย์ สินหลัก โดยมุ่งเน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ที่ มี
คุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคลังสินค้ า รวมทังการลงทุ
้
นในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้ องหรื อส่งเสริมประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้ า อาทิ คลังเก็บเอกสาร ห้ องเย็น ถังเก็บสารเคมี
เหลว เป็ นต้ น โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ นาทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ AIMIRT ไปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้
เช่า การให้ ใช้ พื ้นที่ที่มีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทน และการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าหรื อให้ ใช้ พื ้นที่หรื อทรัพย์สินที่ให้
เช่า
ในการนี ้ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์ AIMIRT ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT พร้ อมทัง้ อนุมตั ิการเพิ่มทุน การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทุน รวมถึงการกู้ยืมเงิน เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม ดังกล่าว สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้ พิจารณาอนุมัติและเห็นสมควรให้ เรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์นนั ้ กองทรัสต์ AIMIRT จะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการทิพย์
5 และโครงการทิพย์ 8 โครงการเอ็มเอส แวร์ เฮ้ าส์ และโครงการไทยแทฟฟิ ต้า เพื่อให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์สินรวมถึง
แหล่งที่มาของรายได้ เพิ่มขึน้ อันจะส่งผลให้ มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี ้ การเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าวยังส่งผลให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีโอกาสในการได้ มีส่วนรับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน ก่อให้ เกิด
โอกาสในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมและยัง่ ยืนในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ AIMIRT ทังนี
้ ้ การที่กองทรัสต์ AIMIRT มีจานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึ ้นอาจจะทาให้ หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่อง
มากขึ ้นสาหรับการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. นโยบายจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์
12.1 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั ้ ได้ แก่ ประโยชน์ตอบแทนสาหรับ
รอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่
ละไตรมาส ทัง้ นี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี
บัญชี เว้ นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง้ ต่อรอบ
ปี บัญชีได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเริ่ มจ่า ยประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชี
แรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกาไรเพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว)
อนึ่ง กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามวรรคก่อนให้ หมายถึงกาไรที่ปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(ก) การหัก ก าไรที่ ยัง ไม่ เ กิ ด ขึ น้ (Unrealized Gain) จากการประเมิ น ค่ า หรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทังการปรั
้
บปรุงด้ วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
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(ข) การหักด้ วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ตาม
วงเงินที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วน หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ าปี
แล้ วแต่กรณี
12.2 ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ มี ก าไรสะสมที่ อ้ า งอิ ง จากก าไรสุ ท ธิ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ในแต่ ล ะปี ของกองทรั ส ต์ ต ามข้ อ
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จากกาไรสะสม
ดังกล่าวด้ วยก็ได้
12.3 ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
12.4 ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จดั การกองทรัส ต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ผ้ ูถื อหน่วยทรั สต์แ ละปิ ดสมุดทะเบีย นผู้ถือ หน่วยทรั สต์ เพื่อระบุชื่อผู้ถื อ
หน่ ว ยทรั สต์ ที่มีสิท ธิ ได้ รั บประโยชน์ ตอบแทน และจะด าเนิน การจ่ายประโยชน์ ต อบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ โดยหากเป็ นประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน
สาหรับรอบปี บัญชีภายในเก้ าสิบ (90) วัน นับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชี และหากเป็ นประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากมี) ภายในเก้ าสิบ (90) วัน นับแต่
วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีสาหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยในการกาหนดอัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนจะขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบ
แทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ เว้ นแต่กรณี ที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/
หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
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