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รายละเอียดเกี่ ยวกับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ส าหรับประชาชนทั่ วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม 

(Preferential Offering) 

1. ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Offering) 

หมายถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่ใช่บคุคลสญัชาติอเมริกา แคนาดา 

ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย  เพื่อมิให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้นีม้ีหน้าที่เพิ่มเติมจาก

กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรืออาจถกูพิจารณาวา่เป็น

การกระท าการท่ีขดัตอ่กฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของตา่งประเทศ โดยวนัก าหนดรายช่ือประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่ง  (Record Date) คือ วนัที่ 17 

กรกฎาคม 2562  ซึ่งจัดท าโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

(“ฐานข้อมูลผู้ถอืหน่วยทรัสต์”)  

2. จ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ 

(2.1) จ านวนประมาณ 135,625,000 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย

เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้นี ้

(2.2) ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติม

ในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้

หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

(2.3) ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าว นีใ้ห้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม

ตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลอืจากการจองซือ้ตามสทิธิของประชาชน

ทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความ

จ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที่เสนอ

ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป แล้วหรือไมก็่ได้ 

3. อัตราส่วนหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  

อตัราสว่น  1 หนว่ยทรัสต์เดมิ ตอ่ 0.8750 หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เตมิ 
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4. ราคาเสนอขาย  

11.20 – 11.50 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ 

5. ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

6. ระยะเวลาจองซือ้ และสถานที่จองซือ้ส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิ 

(6.1) ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล 

สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ ภายในระยะเวลาจอง

ซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 หรือเวลาเปิดท าการของ

สาขาถึงเวลา 15.30 น. 

(6.2) ผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และผู้จองซือ้ประเภทนิตบุิคคลที่มอบ

อ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา เลขที ่

9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 02-128-

2440-42 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง วนัที่ 1 สิงหาคม 

2562  

(6.3) ผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบันไทย ที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding 

สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคาเลขที่ 

9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 02-128-

2440-42 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต ่08.30 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 6 - 7 สงิหาคม 2562 

7. ระยะเวลาขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ส าหรับประชาชนทั่ วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เดิม 

เอกสารประกอบการจองซือ้จะถกูจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลงัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยของกองทรัสต์ 

AIMIRT ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยของกองทรัสต์ AIMIRT ที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ไมไ่ด้รับเอกสารดงักลา่ว  
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สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ที่ส านกังานของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ใน

ฐานะผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ภายหลงัจากที่หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั จนถึงสิน้สดุวนัจอง

ซือ้ภายในเวลาท าการของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย 

ทัง้นี ้ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วน และ

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 6 ได้ที่เว็บไซต์ของกองทรัสต์ AIMIRT (www.aimirt.com) ตัง้แต่วนัที่ 23 

สงิหาคม 2562 หรือวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วนมีผลบงัคบัใช้ 

8. วิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์ เอกสารประกอบการจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ส าหรับส าหรับ

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม 

(8.1) ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  

(8.1.1) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ หากผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามใน           

ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(8.1.2) กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ซึ่งได้ผ่าน

ขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับ

ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแล้ว  ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถึงวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบ

เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง

ลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบ

จองซือ้  

(8.1.3) หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจอง

ซือ้หนว่ยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ 

(8.1.4) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสงูสดุของช่วง

ราคาเสนอขายเบือ้งต้น คือ 11.50 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการรับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์มี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ช าระคา่จองซือ้โดยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 - วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของ
สาขาถึงเวลา 15.30 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็น
เงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีช่ือ “บัญชีจองซือ้

หน่วยทรัสต์ AIMIRT - ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้การโอนเงิน
ผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอน และ/หรือคา่ธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับ ต้อง
เทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

ช าระคา่จองซือ้โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์  

วนัท่ี 30 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถงึเวลา 15.30 น. 
และวนัที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถึงเวลา 12.00 น. ผู้
จองซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที่ไม่เกิน 1 สิงหาคม 
2562 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีช่ือ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT- ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เดิม” ทัง้นี ้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนัภายใน
วนัท าการถดัไป พร้อมระบุช่ือ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 

(8.1.5) เอกสารประกอบการจองซือ้ (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสอืชีช้วน)  

ก. ใบรับรองการจองหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) 

ข. ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ค. หลกัฐานการช าระเงิน ตาม (8.1.4) 

ง. “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัท

ผู้ ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” 

ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเทา่นัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู กรณีผู้จองซือ้ประสงค์

ที่จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์

สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) หากผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่กรอกแบบสอบถาม
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สาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้ เสนอ

ขายหนว่ยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

จ. ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับการคืนเงินค่าจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ ในกรณีมีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร

ของผู้จองซือ้ 

ฉ. เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท มีดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่บตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายใุห้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมี

เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 

หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: (1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ

บคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ในกรณีมีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน

เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ ที่เปิดไว้กบั

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแส

รายวนัดงักล่าว ที่ระบุเลขที่บญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักล่าวต้องตรงกับช่ือผู้

จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 9.2 เก่ียวกบัวิธีการคืนเงิน

คา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์)  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือในกรณี

ที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดย

วิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จอง

ซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะ

ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
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ในนามผู้จองซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

(โปรดดรูายละเอียดในข้อ 9.2 เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์) 

(8.2) ผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และผู้จองซือ้ประเภทนิตบุิคคลที่มอบ

อ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

(8.2.1) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยจะต้องลงนามในใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์โดยผู้มีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(8.2.2) กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ซึ่งได้ผ่าน

ขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับ

ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแล้ว ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถึงวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบ

เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง

ลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกันการจ าหนา่ย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบ

จองซือ้  

(8.2.3) หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจอง

ซือ้หนว่ยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ 

(8.2.4) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสงูสดุของช่วง

ราคาเสนอขายเบือ้งต้น คือ 11.50 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการรับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์มี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ช าระคา่จองซือ้โดยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงิน

ค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็นเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน

ระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชีช่ือ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT - ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม” 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี ้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซือ้ต้อง
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รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด 

(จ านวนเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับ ต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

ช าระคา่จองซือ้โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์  

วนัท่ี 30 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. –15.30 น. และวนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 

12.00 น. ผู้จองซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กิน 1 

สงิหาคม 2562 เทา่นัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีช่ือ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT- ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์เดิม” ทัง้นี ้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชี

เดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป พร้อมระบช่ืุอ นามสกลุ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้

ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 

(8.2.5) เอกสารประกอบการจองซือ้ (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสอืชีช้วน) 

ก. ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

ข. ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ค. หลกัฐานการช าระเงิน ตาม (8.2.4) 

ง. “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัท

ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้”  และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 

FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมลู กรณีผู้

จองซือ้ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของบริษัทผู้

ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) หากผู้จองซือ้ดงักลา่วไมก่รอก

แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จอง

ซือ้ 

จ. ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับการคืนเงินค่าจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ ในกรณีมีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร

ของผู้จองซือ้ 

ฉ. เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท มีดงัตอ่ไปนี ้
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ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: (1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ

บคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian): ส าเนาหนงัสือ

มอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบ

ส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้

ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม

แทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

ในกรณีมีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน

เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ ที่เปิดไว้กบั

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแส

รายวนัดงักล่าว ที่ระบุเลขที่บญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักล่าวต้องตรงกับช่ือผู้

จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 9.2 เก่ียวกบัวิธีการคืนเงิน

คา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์)  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือในกรณี

ที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดย

วิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จอง

ซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะ

ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย

ในนามผู้จองซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

(โปรดดรูายละเอียดในข้อ 9.2 เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์) 

(8.3) ผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบันไทย ที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding 

(8.3.1) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยจะต้องลงนามในใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์โดยผู้มีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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(8.3.2) กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ซึ่งได้ผ่าน

ขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับ

ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแล้ว ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถึงวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบ

เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง

ลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบ

จองซือ้ 

(8.3.3) หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจอง

ซือ้หนว่ยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ 

(8.3.4) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสดุท้าย โดย

วิธีการรับช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ช าระคา่จองซือ้โดยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตาม

จ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็นเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้า

บัญชีช่ือ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT - ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ทัง้นี ้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน 

และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากดั (มหาชน) ได้รับ ต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

ช าระคา่จองซือ้โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์  

วนัท่ี 6 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวนัท่ี 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. –12.00 น. ผู้

จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที่ไม่เกิน 7 สิงหาคม 

2562 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีช่ือ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT - ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เดิม” ทัง้นี ้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนัภายใน
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วนัท าการถัดไป พร้อมระบุช่ือ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 

(8.3.5) เอกสารส าหรับการจองซือ้ (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสอืชีช้วน) 

ก. ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

ข. ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ค. หลกัฐานการช าระเงิน ตาม (8.3.4) 

ง. “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชี

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้”  และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ

สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

กรณีผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของ

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) หากผู้จองซือ้ดงักลา่ว

ไมก่รอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แกผู่้

จองซือ้ 

จ. ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับการคืนเงินค่าจองซือ้

หน่วยทรัสต์ ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเหตุผลใดๆ ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของผู้จองซือ้ 

ฉ. เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท มีดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: (1) ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง

พาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ (2) ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้

มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian): ส าเนาหนงัสอื

มอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อม
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แนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่

ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ

ลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล 

(ถ้ามี) 

ในกรณีมีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอน

เงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ ที่เปิด

ไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ

กระแสรายวนัดงักลา่ว ที่ระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรง

กับช่ือผู้ จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 9.2 เก่ียวกับ

วิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์) 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือใน

กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยไม่สามารถด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้

โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวันของผู้

จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะ

ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่

จ่ายในนามผู้ จองซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 9.2 เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์) 

9. การคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

(9.1) กรณีที่ต้องมีการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสอืชีช้วน) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์คืนเงิน

คา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(9.1.1) กรณีที่ราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากวา่ราคาสงูสดุของชว่งราคาเสนอขายเบือ้งต้น 

(9.1.2) กรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ใช้สิทธิปฏิเสธ

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

(9.1.3) กรณีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์น้อยกวา่จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้ 
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(9.1.4) กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ อนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ตาม

เช็คคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

(9.1.5) กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เนื่องจากเหตทุี่ระบไุว้ในหวัข้อ 2.7.5 “กรณีที่มีการยกเลิก

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์” ในหนงัสอืชีช้วน 

(9.2) วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ (9.1.1) (9.1.2) (9.1.3) และ (9.1.5) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์

สามารถเลอืกวิธีการรับเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์คืนได้ 2 วิธี ดงันี ้

(9.2.1) การโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามที่ผู้ จองซือ้ระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุ

ระยะเวลาการเสนอขาย (7 สงิหาคม 2562) หรือ 

(9.2.2) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบใุนใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตามที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือที่ระบใุนใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนั

สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย (7 สิงหาคม 2562) โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการ

เรียกเก็บเช็คตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ (9.2.2) นัน้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ

จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ซึง่เป็นผู้ รับการจองซือ้หนว่ยทรัสต์จากผู้จองซือ้รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคืนเช็คคา่จองซือ้ให้แก่

ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซือ้  

โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดตอ่ขอรับเช็คฉบบัดงักลา่วคืนจากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหนา่ย

หน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ภายใน 30 วันหลงัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย หากผู้ จองซือ้ไม่ติดต่อขอรับเช็ค

ดังกล่าว ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ โดยให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ 

และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน 


