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รายละเอียดวิธกีารจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มทนุคร้ังแรกของทรัสตเ์พือ่การลงทนุใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์พรอสเพค โลจิสตกิสแ์ละอนิดัสเทรียล (“PROSPECT”) 
ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมทีมี่สิทธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต ์

 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มทุน 

(1) บุคคลธรรมดาและนิติบคุคล 

- กรณีจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์(แบบ ก) (Hard Copy) 

ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากัด ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัที่ 8 – 10 

มีนาคม 2566 และ วนัท่ี 13 – 14 มีนาคม 2566 

- กรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) Electronic Right Offering (“E-RO”) (เฉพาะบคุคล

ธรรมดาสญัชาติไทยเท่านัน้) 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ของวนัท่ี 8 มนีาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 มีนาคม 2566 

(2) นักลงทนุสถาบนัทีมิ่ไดน้ าส่งใบ Bookbuilding 

- จองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์(แบบ ก) (Hard Copy) 

ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากัด ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัที่ 8 – 10

มีนาคม 2566 และ วนัท่ี 13 – 14 มีนาคม 2566 

(3) นักลงทนุสถาบนัทีน่ าส่งใบ Bookbuilding 

- จองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์(แบบ ข) (Hard Copy) 

ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากัด ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัที่ 16 – 17 

มีนาคม 2566 และ วนัท่ี 20 มีนาคม 2566 

2. สถานที่รับจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ และหลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่ม
ทุน 

บรษิัทไดแ้ต่งตัง้บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั (“ทสิโก้”) เป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหนา่ย
หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุของกองทรสัต ์ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต ์ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 ซึ่งเป็นวนั
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Record Date) โดยผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม สามารถ
จองซือ้หน่วยทรสัตไ์ด ้2 ช่องทาง ดงันี ้

(1) จองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) (E-RO) (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่าน้ัน)  

(2) จองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ (Hard Copy) ที่ส านักงานใหญ่ของบริษัท
หลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั ตามรายละเอียดดงันี ้

ที่อยู่ :  48/8 อาคารทิสโกท้าวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
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ติดต่อ :  ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์
โทรศพัท ์ :  0-2633-6441-5 
โทรสาร :  0-2633-6450 

ทั้งนี้ งดรับใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซื้อทางไปรษณีย ์ผ่านสาขาของบริษัทหลักทรัพย ์
ทสิโก้ จ ากัด และสาขาของธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ส าหรบัผูจ้องซือ้ในต่างจงัหวดั ผูจ้องซือ้สามารถ (1) ติดต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดย
ทางบริษัทหลกัทรพัยข์องท่านจะใหค้  าแนะน า และ/หรือ รวบรวมเอกสารประกอบการจองซือ้ใหก้ับทิสโกต้่อไป และ/หรือ 
(2) จองซือ้ผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต ์www.tiscosec.com 

3. วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต ์

การจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายในครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1  ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์ 

ส่วนท่ี 2  ส าหรับ (1) บุคคลในวงจ ากัด  และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป ตามที่ เห็นสมควร ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ.27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ย
หลกัทรพัย ์และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

การจัดสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมจะจัดสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(Record 
Date) ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2566 ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.4775 
หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยไม่รวมถึง ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท าใหก้องทรัสตต์อ้งมีภาระหนา้ที่ในการ
ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย โดยผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอาจแสดงความจ านงที่จะ
ซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือ นอ้ยกว่าสิทธิที่
ไดร้บัการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร บรษิัทฯ 
จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บั
จดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนท่ี 2 หรือไม่ก็ได ้และในกรณีการจดัสรรสิทธิตาม
อตัราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดร้บัสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติม
เป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยที่ใกลเ้คยีง
ที่สดุ 

http://www.tiscosec.com/
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4. วิธีการจองและช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มทุน  

4.1. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

4.1.1. วิธีการจองซือ้ 

(ก) การจองซือ้โดยวธิีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต ์(แบบ ก) (Hard Copy) 

(1) ขัน้ตอนการจองซือ้ 

 ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้โดยการน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ส  านักงานใหญ่ของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 9.00 
– 16.00 น. ของวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 และ วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566 โดยในการจองซือ้
เจา้หนา้ที่ที่รบัจองซือ้จะลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารบัจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรบัจองซือ้
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ หรือติดต่อบริษัทหลักทรพัยท์ี่ท่านมีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์โดยทาง
บริษัทหลักทรพัยข์องท่านจะใหค้  าแนะน า และ/หรือ รวบรวมเอกสารประกอบการจองซือ้ให้กับ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ทัง้นี ้งดรบัใบจองซือ้และเอกสารประกอบการ
จองซือ้ทางไปรษณีย ์ผ่านสาขาของบริษัทหลักทรพัย ์ทิสโก ้จ ากัด และสาขาของธนาคารทิสโก้ 
จ ากดั (มหาชน) 

(2) เอกสารประกอบการจองซือ้ 

(2.1) ใบจองซือ้หลักทรัพย ์(แบบ ก) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) ที่กรอกข้อมูลถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
ชัดเจน พรอ้มลงลายมือชื่อ หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคลจะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลง
นามของนิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  

(2.2) ใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์(ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์)) (ถา้มี)  

(2.3) หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์ตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ (แลว้แต่กรณี) 
ไดแ้ก่ ส าเนาแบบฟอรม์การช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment, ส าเนาสลิป ATM, ส าเนา
หลักฐานการช าระเงินผ่าน Internet Banking, ส าเนาหลักฐานการช าระเงินผ่าน Mobile 
Banking, ส าเนาหลกัฐานการช าระเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

(2.4) เอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุหรือกรณีบตัรประจ าตวัประชาชน
แบบตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนดงักล่าวและส าเนาทะเบียน
บา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน 
ใหแ้นบส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลักที่ยังไม่
หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
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- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์ที่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาสตูิ
บัตร พรอ้มทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุหรือบัตรประจ าตวั
ประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อ  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผู้เยาวอ์าศัยอยู่ 
พร้อมให้ผู้ใช้อ  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือ
ผูป้กครองตามกฎหมาย ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาวแ์ละแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพของผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 
พร้อมให้ผู้ใช้อ  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

- ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต์
ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 
2566 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต ์
(Record Date) ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
หนงัสือรบัรอง ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นตน้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 

- ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  

- กรณีผู้จองซื ้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดง ว่าสามารถจองซื ้อ
หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศที่ผูเ้ยาวน์ัน้อยู่ในบงัคบั 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือกรณีบัตร
ประจ าตวัประชาชนแบบตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนดงักล่าว
และส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือกรณีที่ไม่มีบตัร
ประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือส าเนาใบต่างดา้ว หรือ
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ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน จะตอ้งแนบหนังสือมอบ
อ านาจที่ยงัไม่หมดอายุจากนิติบุคคลดงักล่าวมอบอ านาจใหผู้ร้บัมอบอ านาจเป็น
ผูด้  าเนินการจองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่าง
ดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอ านาจ และผู้รับมอบ
อ านาจ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบับ
ส าเนา ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผู้
มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผูม้อบอ านาจดว้ย และประทบัตราส าคญัของ
นิติบุคคล (ถา้มี) หรือลงนามรบัรองโดยผูร้บัมอบอ านาจภายใตข้อบเขตของการ
มอบอ านาจตามที่ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้
บริษัท (Certificate of Incorporation) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้ม
แนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) 
ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมดที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ ตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรอง
ลายมือชื่อของผูจ้ดัท าหรือผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจ้ัดท าหรือรับรอง
ความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจอง
ซือ้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็น

ผูด้  าเนินการจองซือ้แทน 

- ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจที่ยงัไม่หมดอายุ ซึ่งผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษา
ผลประโยชน ์(Custodian) ด าเนินการจองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผู้
มอบอ านาจ ทั้งนี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบุไว้
ข้างตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยในใบจองซือ้และเอกสารดังกล่าวตอ้งลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ 
(แลว้แต่กรณี) และประทับตราส าคัญนิติบุคคล (ถา้มี) และจะตอ้งมีหนังสือของ
ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ที่ระบุชื่อผู้มีอ  านาจลงนาม พรอ้มแนบ
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ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่
หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนามแทนผูดู้แลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นจองซือ้แทน 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงคท์ าการจองซือ้ดว้ยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้
บคุคลอื่นเป็นผูด้  าเนินการจองซือ้แทนตน รวมถึงใหม้ีอ  านาจในการลงนาม แกไ้ข 
เพิ่มเติมขอ้ความในใบจองซือ้ ช าระค่าจองซือ้ และด าเนินการใดๆ ทัง้ปวงอนัจ าเป็น
และสมควรที่เก่ียวกับการจองซือ้ หรือเพื่อด าเนินการจองซือ้แทนผูม้อบอ านาจได ้
โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบหนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริงตามแบบที่จดัส่งโดยศูนยร์บั
ฝากหลักทรัพย ์ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบ
อ านาจ พรอ้มกับเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ลงนามถูกตอ้งครบถ้วนโดยผูร้บั
มอบอ านาจพรอ้มปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

(2.5) แบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) ทั้งนี ้กรณีผูจ้องซือ้
เป็นผู้ที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยห์รือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายและได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อ เท็ จจริ ง เ ก่ี ยวกับลูกค้า  (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และไดด้  าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง 
(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื ้อแล้ว ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่ต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ 

(2.6) หากผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหลักทรพัยใ์นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิก
เลขที่ 600 ผูจ้องซือ้บุคคลธรรมดาจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามเพื่อ
หาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) และหากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล
จะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ” 
(ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 6) และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) พรอ้มลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยหากผูจ้องซือ้ไม่กรอกขอ้มูล
ตามที่ก าหนด ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกเป็นใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2.7) ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซือ้ดว้ยเหตผุลใดๆ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนค่า
จองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของ
ผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกที่มีชื่อ เลขที่
บญัชี ประเภทบญัชี ชื่อสาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยชื่อ
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ของเจ้าของบัญชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้เท่านั้น ( โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5 
เก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งออกโดยศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย ์
มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหน่วย ผูจ้องซือ้จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ดงักล่าว 
ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยที่ผู้จองซือ้ไดร้ับใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย ์กล่าวคือ 
เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหน่วย 

(3) การช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยสามารถช าระเงินค่า
จองซือ้ผ่าน ระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) 
ตามช่องทาง ต่อไปนี ้(1) เคานเ์ตอรข์องธนาคารกสิกรไทย หรือ (2) ATM ของธนาคารกสิกรไทย 
หรือ (3) Internet Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K BIZ) (4) Mobile Banking ของธนาคารกสิกร
ไทย (K PLUS) หรือ (5) ช าระเป็นเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ทัง้นี ้ชื่อของผูช้  าระเงิน
ในช่องทางการช าระเงินต่างๆ จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้เท่านัน้ และในกรณีที่ผูจ้องซือ้มีเลข
ทะเบียนผูถื้อหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหน่วย ผูจ้องซือ้จะตอ้งท าการช าระเงินค่าจองซือ้แต่
ละครัง้แยกตามเลขทะเบียนผูถื้อหน่วย โดยวิธีการช าระเงินในแต่ละช่องทางมีรายละเอียดดงันี ้

1. ช าระเงนิค่าจองซือ้ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย 

■ ช าระเงนิผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกร
ไทย ไดท้กุสาขา โดยใชแ้บบฟอรม์การช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 
5) กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น พรอ้มระบรุหสัอา้งอิง (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหน่วย 10 
หลกั ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งออกโดยศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
และระบรุหสัอา้งอิง (Ref. 2) เป็นเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่
เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบคุคล โดย
สามารถเลือกช าระเงินได ้2 วิธี ดงันี ้

- ช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน  

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน ผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย ได้
ทุกสาขา ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 
14 มีนาคม 2566 

- ช าระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์โดยขีดครอ่มสั่งจ่าย
ในนาม “บริษัทหลักทรัพยท์สิโก้ จ ากัด เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย”์ โดยตอ้งลง
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วันที่ไม่เกินวันที่ 13 มีนาคม 2566 เท่านั้น แต่ตอ้งหลังจากวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับแลว้ และตอ้งช าระผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร
กสิกรไทย ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 12.00 น. หรือภายในเวลาปิดรบั
เช็คเคลียรร์ิ่งของธนาคารกสิกรไทยแต่ละสาขาในวนัท่ี 13 มีนาคม 2566 และจะตอ้ง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการ
ถัดไป โดยชื่อเจ้าของเช็คตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้เท่านั้น พรอ้มทั้งเขียนชื่อ 
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

■ ช าระเงนิผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยการกรอกขอ้มูล เพื่อช าระเงินผ่าน ATM ของ
ธนาคารกสิกรไทย ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

- สอดบตัร ATM/บตัรเดบิต และกดรหสับตัร 

  
- เลือก “จ่ายบิล/ช าระเงิน” 

  
- เลือก “อื่นๆ/ระบรุหสับรษิัท” 
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- เลือก หกัจากบญัชี (ออมทรพัย ์หรือ กระแสรายวนั) 

 
- ระบรุหสับรษิัท (5 หลกั) โดยพิมพร์หสั “35549” แลว้กดปุ่ ม “รหสับรษิัทถกูตอ้ง” 

 
- ระบุรหัสอ้างอิง (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหน่วย 10 หลัก ตามที่ปรากฏใน

ใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ และระบุรหัส
อ้างอิง (Ref. 2) เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคล
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ธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบุคคล 
ตามดว้ย กดปุ่ ม “หมายเลขถกูตอ้ง” 

 
- ใส่จ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระ ตามดว้ย กดปุ่ ม “จ านวนเงินถกูตอ้ง” 

 
- ตรวจสอบขอ้มลูและเลือก “ยืนยนัการท ารายการ” 

 
- ท ารายการช าระเงินส าเรจ็แลว้ 
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■ ช าระเงนิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K BIZ) 

การโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking ส าหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย
เท่าน้ัน และได้ท าเร่ืองขอใช้งานผ่าน K BIZ กับธนาคารกสิกรไทยแล้ว โดยผูจ้อง
ซือ้สามารถ Log-in เขา้ระบบ K BIZ ที่ https://online.kasikornbankgroup.com/kbiz/ 
และท าตามวิธีการ ดงันี ้

- เขา้ไปท่ี https://online.kasikornbankgroup.com/kbiz/ 

- Log in เขา้ระบบ โดยใส่ “รหสัผูใ้ชง้าน” และ “รหสัผ่าน" และกดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 

 
- เลือกเมนหูลกัดา้นซา้ยมือชื่อ “จ่ายบิล”  
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- เลือกปุ่ ม “รายการใหม่” เพื่อเขา้หนา้จอช าระค่าจองซือ้ 

 
- ระบุรหัสบริษัท (5 หลัก) ในช่องคน้หาดว้ยรหัส/ชื่อบริษัท โดยพิมพร์หัส “35549” 

แลว้เลือก “บล.ทิสโก ้จก. เพื่อการจองซือ้หลกัทรพัย”์ 

 
- ระบุรหัสเลขทะเบียนผู้ถือหน่วย 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้

หลกัทรพัย ์ซึ่งออกโดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และระบุเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
13 หลกั ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง 
ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 
ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบคุคล ระบจุ านวนเงิน และกดปุ่ ม “ต่อไป” 

 
- ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู และระบ ุOTP ที่ไดร้บัจาก SMS และกด “ยืนยนั” 
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- ระบบจะแจง้ผลการจ่ายบิลส าเร็จ สามารถกดปุ่ ม “พิมพ/์บนัทึก” หากตอ้งการพิมพ์
หรือบนัทึกผลจ่ายบิล 

■ ช าระเงนิผ่าน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) 

- เปิดแอพพลิเคชนั K PLUS บนโทรศพัทม์ือถือ 

- เลือกปุ่ ม “ธุรกรรม” 

 
- ใส่รหสัผ่านเพื่อเขา้สู่หนา้ธุรกรรม (ถา้มี) 
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- เลือก”จ่ายบิล” 

-  
- พิมพ์ชื่อผู้ให้บริการที่ต้องการช าระ โดยพิมพ์ “บล.ทิสโก้ จก. เพื่อการจองซือ้

หลกัทรพัย”์ ในช่อง “คน้หาดว้ยชื่อ/รหสั” 
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- เลือกชื่อผู้ให้บริการที่ต้องการช าระ โดยเลือก “บล.ทิสโก้ จก. เพื่อการจองซือ้

หลกัทรพัย”์ 

 
- ระบเุลขทะเบียนผูถื้อหน่วย 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์

ซึ่งออกโดยศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์และระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง ส าหรบัผู้
จองซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล ส าหรบัผูจ้อง
ซือ้ที่เป็นนิติบคุคล พรอ้มทัง้ระบจุ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ และกดปุ่ ม ”ต่อไป” 
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- ระบบจะแสดงขอ้มลูใหล้กูคา้ตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัง้ เมื่อตรวจสอบเรียบรอ้ย

แลว้ใหก้ด “ยืนยนั” 
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- ระบบจะแสดงสลิปเพื่อยืนยันผลการช าระบิลส าเร็จ โดยรูปสลิป จะถูกบันทึกโดย

อตัโนมตัิเขา้อลับัม้รูปภาพ K PLUS ในโทรศพัทม์ือถือ 

2. ช าระเป็นเงนิโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บัญชีของธนาคาร
กสิกรไทย ชื่อบญัชี “บริษัทหลักทรัพยท์ิสโก้ จ ากัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย”์ ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 จนถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 มีนาคม 2566 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ส าหรบั
การช าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมอื่นใดของธนาคาร (ถา้ม)ี 
โดยจ านวนเงินท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้
เต็มจ านวน และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะด าเนินการส่งมอบเงินค่า
จองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตี ตามวิธีการท่ีตกลงไวใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้งต่อไป 
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(ข) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) (E-RO) (เฉพาะบคุคลธรรมดาสัญชาติไทยและฝาก

หน่วยทรัสตเ์ข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยเ์ท่าน้ัน) 

(1) ขัน้ตอนการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) (E-RO) 

ผู้จองซือ้ผ่านระบบ E-RO จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและสามารถท า
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับข้อมูลของกรมการปกครอง (Online DOPA) และท าการ
จองซื้อโดยใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สื่อสารที่สามารถถ่ายรูปบัตรประจ าตัวประชาชน
และถ่ายรูปใบหน้าของผู้จองซือ้ได้เท่าน้ัน 

โดยสามารถท ารายการจองซือ้โดยกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นผ่านระบบ E-RO ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 มีนาคม 2566 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไดร้บัใบรบัรองการจองซือ้หลักทรพัย ์มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อ
หน่วย ผูจ้องซือ้จะตอ้งท าการจองซือ้ตามขัน้ตอนการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยที่
ผูจ้องซือ้ไดร้บัใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ E-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผูถื้อหน่วย 

กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว ์หรือผู้จองซื้อมีชื่อ และ/หรือ นามสกุล ไม่ตรงกับ
ข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต ์ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิ
ในการจองซือ้หน่วยทรัสต ์(Record Date) หรือท าการพิสูจนแ์ละยืนยันตัวตนของผู้จอง
ซื้อไม่ส าเร็จ หรือผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) หรือผู้จองซื้อประสงคท์ี่จะรับใบทรัสต ์
หรือผู้จองซือ้ประสงคจ์ะรับเงินคืนในรูปแบบการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ 
ผู้จองซือ้จะไม่สามารถจองซือ้ผ่านระบบออนไลนไ์ด้ โดยผู้จองซือ้จะต้องท ารายการจอง
ซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต ์(แบบ ก) (Hard Copy) 

ทัง้นี ้หนา้จอแสดงผลต่อไปนีถู้กจดัท าขึน้ เพื่อประกอบคู่มือการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่ม
ทนุเท่านัน้ โดยหนา้จอส าหรบัการจองซือ้เมื่อท ารายการจรงิอาจมคีวามแตกตา่งจากที่ระบใุนคูม่อื
การจองซือ้ฉบบันี ้

(1.1) เขา้ไปท่ี www.tiscosec.com เลือก Banner ดงัรูปภาพ 

  
(1.2) ระบบจะน าไปสู่การจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุน หลงัจากอ่านขอ้มลูชีแ้จงการเสนอขาย

หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ เลือก “รบัทราบ” 
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 หลงัจากอ่านขอ้ตกลงเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลแลว้ เลือก “ยอมรบั” เพื่อเขา้สู่การจอง
 ซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ 
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(1.3) ผูจ้องซือ้ระบเุลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน และเลือก “คน้หา” 

  
(1.4) ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มลูสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุตามขอ้มลูที่ปรากฎตาม

สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง PROSPECT ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
(Record Date) ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ 

-  กรณีที่ไม่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัต ์ระบบจะแสดงผล ดงันี ้
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(1.5) กรณีที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัต ์ระบบจะใหร้ะบุขอ้มลู ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด 

และรหสัหลงับตัรประจ าตวัประชาชน เพื่อท าการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนกับขอ้มลูของ
กรมการปกครอง (Online DOPA) (กรณีที่ผูจ้องซือ้เคยท าการพิสูจนแ์ละยืนยนัตวัตน
แลว้ ระบบจะขา้มไปยงั “ขัน้ตอนท่ี 1.7”) 
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- กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง (Online DOPA) ไม่
 ส าเรจ็ ระบบจะแสดงผล ดงันี ้

  
(1.6) กรณีที่ตรวจสอบขอ้มลูกับฐานขอ้มูลของกรมการปกครอง (Online DOPA) เรียบรอ้ย

แลว้ ระบบจะ แสดงผลโดยให้ผู้จองซือ้ถ่ายรูปดา้นหน้าบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ถ่ายรูปใบหนา้ของผูจ้องซือ้  

 ขอ้แนะน าในการถ่ายรูปดา้นหนา้บตัรประจ าตวัประชาชน 

- ถ่ายรูปในที่ที่มีแสงเพียงพอ และระวังไม่ให้มีแสงสะท้อนบนบัตรประจ าตัว
 ประชาชน 

- ตรวจสอบว่าขอ้ความและรูปบนบตัรประจ าตวัประชาชนไม่ถกูบดบงั 

- หลีกเล่ียงการใช้พืน้หลังสีขาวเพื่อให้มองเห็นบัตรประจ าตัวประชาชนไดอ้ย่าง
 ชดัเจน 
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- กรณีถ่ายรูปดา้นหน้าบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ส าเร็จ ระบบจะแสดงขอ้ความ 
 “ถ่ายรูปบตัรประชาชนไม่ส าเรจ็” ขอใหผู้จ้องซือ้ลองใหม่อีกครัง้ 

    
 ขอ้แนะน าในการถ่ายรูปใบหนา้ของผูจ้องซือ้  

- ถ่ายรูปโดยใหก้ลอ้งอยู่ดา้นหนา้ผูจ้องซือ้ 

- จัดต าแหน่งใหใ้บหนา้ของผูจ้องซือ้อยู่ในกรอบทัง้หมด โดยไม่ควรมีเสน้ผมปิดบงั
 ใบหนา้ 

- หากไม่สามารถด าเนินการต่อไดข้อใหล้องถอดหมวก แว่น หรือเครื่องประดบั 

- ผูจ้องซือ้ควรถ่ายรูปโดยไม่ใหม้ีคนอื่นปรากฏในรูป 
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- กรณีที่ถ่ายรูปใบหน้าของผู้จองซือ้ไม่ส าเร็จ ระบบจะแสดงขอ้ความ “ตรวจสอบ
 ใบหนา้ไม่ผ่าน” ขอใหผู้จ้องซือ้ลองใหม่อีกครัง้ หรือติดต่อเจา้หนา้ที่ทิสโก ้
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(1.7) ระบบจะท าการตรวจสอบชื่อ – นามสกุลจากหนา้พิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนกบัขอ้มลูตาม

สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยของ PROSPECT ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิ
ในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(Record Date)  

- กรณีที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ แต่ชื่อ – นามสกุลไม่ตรงกับข้อมูลตามสมุด
 ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต  ์ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจอง
 ซือ้หน่วยทรสัต ์(Record Date) ระบบจะแสดงผล ดงันี ้

    
  โดยผูจ้องซือ้ตอ้งด าเนินการจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้
 หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ (แบบ ก) (Hard Copy) แทน 

- กรณีมี สิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และชื่อ – นามสกุลตรงกับข้อมูลตามสมุด
 ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต  ์ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจอง
 ซื ้อหน่วยทรัสต์ (Record Date) ระบบจะแสดงข้อมูลผู้จองซื ้อ  และแสดง
 สถานะรายการ “รอท ารายการ” เพื่อใหผู้จ้องซือ้ท ารายการจอง 
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(1.8) ระบบจะแสดงขอ้มลูของผูจ้องซือ้ ให้ผูจ้องซือ้ตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล (ไม่สามารถ

แกไ้ขขอ้มลูได)้ 

  
(1.9) ผูจ้องซือ้ระบุขอ้มลูการจองซือ้ โดยระบุจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ตอ้งการจอง รายละเอียด

การส่งมอบหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัจดัสรร วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ และขอ้มูล
เบอรโ์ทรศพัท ์ 
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ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงคท์ี่จะรับหน่วยทรัสตโ์ดยการฝากหน่วยทรัสตใ์นบัญชีของ
บรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) หรือรบัใบทรสัต ์หรือผูจ้อง
ซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนในรูปแบบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้  ผูจ้องซือ้
จะตอ้งท ารายการจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์(แบบ ก) 
(Hard Copy) 

(1.10) ระบบจะแสดงขอ้มลูเพื่อใหผู้จ้องซือ้ตรวจสอบรายการ ก่อนยืนยนัรายการจอง 

- กรณีที่ต้องการแกไ้ขขอ้มลู เลือก “แกไ้ขขอ้มลู” เพื่อกลับไปแกไ้ขที่หนา้ขัน้ตอนที่  
 1.9 เมื่อด าเนินการแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ ใหเ้ลือก “ตรวจสอบรายการ” อีกครัง้ 

- กรณีที่ไม่ต้องการแกไ้ขขอ้มูล เลือก ยืนยันการไดศ้ึกษาขอ้มูลสรุป (Factsheet) 
 และยืนยันการเป็นผูร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง หลังจากนั้นเลือก “ยืนยันการจอง” 
 และระบบจะแสดงขอ้ความ “บริษัทไดร้บัรายการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนของ
 ท่านแลว้” 
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(1.11) ผูจ้องซือ้สามารถกดสรา้ง QR Code/Barcode (“คิวอารโ์ค้ด/บารโ์ค้ด”) เพื่อช าระเงิน

ตามช่องทางที่ก าหนด โดยไม่ต้องน าส่งหลักฐานการช าระเงินมายังผู้จัดการการ
จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ทัง้นี ้ชื่อผูท้  ารายการช าระเงินจะตอ้งเป็นชื่อ
เดียวกนักบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ 
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(1.12) ผูจ้องซือ้สามารถเรียกดรูายการจองซือ้หลงัจากท ารายการยืนยนัการจองไดด้งันี ้ 
1. ตรวจสอบสถานะรายการจองได ้โดยท ารายการตามขั้นตอนที่ (1.3) ในกรณีที่ผู้

จองซือ้ท ารายการส าเรจ็ สถานะรายการจะแสดงเป็น “บนัทึกรายการแลว้” 

  
2. ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูจ้องซือ้ระบใุนรายการจอง โดยสามารถกด “CLICK” ระบบจะ

แสดงขอ้มลูแต่ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูได ้

  
3. ผูจ้องซือ้สามารถกดสรา้งคิวอารโ์คด้/บารโ์คด้ เพื่อท ารายการช าระเงินได ้(เฉพาะ

กรณีที่ยงัไม่ไดช้ าระเงิน)  
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  ทัง้นี ้ระบบการช าระเงินผ่าน ATM ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกร

ไทย”) จะรองรบัเฉพาะการช าระดว้ยบารโ์คด้เท่านัน้ไม่สามารถรองรบัการช าระผ่านคิวอาร์
โคด้ได ้

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนใหแ้ก่
ผูจ้องซือ้ที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุนีเ้ท่านัน้ 
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ภายหลังวนัที่ 21 มีนาคม 2566 ผูจ้องซือ้สามารถตรวจสอบผลการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนของบริษัท 
ผ่านระบบออนไลนไ์ดท้ี่ www.tiscosec.com โดยเลือก “ตรวจสอบผลการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนของ 
PROSPECT” ได ้ตามเงื่อนไขที่บรษิัทก าหนด  

(2) การตรวจสอบผลการจองซือ้หน่วยทรสัต ์

(2.1) เขา้ไปท่ี www.tiscosec.com เลือก Banner ดงัรูปภาพดงักล่าว 

  
(2.2) ผู้จองซือ้เลือก “ตรวจสอบผลการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มทุน PROSPECT” ระบบจะ

แสดงผล ใหร้ะบขุอ้มลูเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั และเลือก “คน้หา”  

   
- ระบบจะแสดงจ านวนหน่วยที่ไดร้ับจัดสรร จ านวนหน่วยที่ไม่ไดร้ับจัดสรร  และ

จ านวนเงินท่ีผูจ้องซือ้จะไดร้บัคืน 
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- กรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ไดท้  ารายการจองซือ้ หรือยงัไม่ไดท้  าการช าระเงิน หรือไม่มีสิทธิ
ไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัต ์ระบบจะแสดงผล ดงันี ้

 
(3) การช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์

ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยสามารถช าระเงิน
ค่าจองซือ้ผ่าน ระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย ตามช่องทาง ต่อไปนี ้ (1) เคานเ์ตอร์
ของธนาคารกสิกรไทย หรือ (2) ATM ของธนาคารกสิกรไทย หรือ (3) Mobile Banking ของ
ธนาคารที่สามารถรองรบัการช าระเงินดว้ยคิวอารโ์คด้/บารโ์คด้ได ้หรือ (4) ช าระเป็นเงินโอนผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) ทัง้นี ้ชื่อของผูช้  าระเงินในช่องทางการช าระเงินต่างๆ จะตอ้งเป็นชื่อ
เดียวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ และในกรณีที่ผูจ้องซือ้มีเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้
ถือหน่วย ผูจ้องซือ้จะตอ้งท าการช าระเงินค่าจองซือ้แต่ละครัง้แยกตามเลขทะเบียนผูถื้อหน่วย 
โดยวิธีการช าระเงินในแต่ละช่องทางมีรายละเอียดดงันี ้

1. ช าระเงนิค่าจองซือ้ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย 

■ ช าระเงนิผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย 
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ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยผ่์านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทยไดทุ้ก
สาขา โดยการสแกน QR Code / Barcode ที่ปรากฎบนหนา้จอหลงัจากที่กดยืนยนัการ
ท ารายการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) โดยสามารถเลือกช าระเงินได ้2 วิธี ดงันี ้

- ช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน  

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน ผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย ได้
ทุกสาขา ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 
14 มีนาคม 2566 

- ช าระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์โดยขีดครอ่มสั่งจ่าย
ในนาม “บริษัทหลักทรัพยท์สิโก้ จ ากัด เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย”์ โดยตอ้งลง
วันที่ไม่เกินวันที่ 13 มีนาคม 2566 เท่านั้น แต่ตอ้งหลังจากวนัที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับแลว้ และตอ้งช าระผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร
กสิกรไทย ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 12.00 น. หรือภายในเวลาปิดรบั
เช็คเคลียรร์ิ่งของธนาคารกสิกรไทยแต่ละสาขาในวนัท่ี 13 มีนาคม 2566 และจะตอ้ง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการ
ถัดไป โดยชื่อเจ้าของเช็คตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้เท่านั้น พรอ้มทั้งเขียนชื่อ 
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

■ ช าระเงนิผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยการสแกนบารโ์คด้ที่ปรากฏบนหนา้จอการท า
รายการจองซือ้ผ่านเว็บไซต ์www.tiscosec.com เพื่อช าระเงินผ่าน ATM ของธนาคาร
กสิกรไทย ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

- สอดบตัร ATM/บตัรเดบิต และกดรหสับตัร 

  
- เลือก “จ่ายบิล/ช าระเงิน” 
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- เลือก “ช าระเงนิด้วยบารโ์ค้ด” 

  
- น าแถบบาร์โค้ดบนที่ปรากฎบนหน้าจอการท ารายการจองซื ้อผ่านเว็บไชต์ 

www.tiscosec.com  ไปวาง ณ จดุอ่านบารโ์คด้ โดยใหแ้สงสีแดงปรากฏบนบารโ์คด้ 

  
- ตรวจสอบขอ้มลูและเลือก “ยืนยนัการท ารายการ” 
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- ท ารายการช าระเงินส าเรจ็แลว้ 

  
■ ช าระเงนิผ่าน Mobile Banking ของธนาคารทีร่องรับการท าธุรกรรม 

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของแต่ละธนาคารที่
รองรบัการท าธุรกรรม โดยการสแกน QR Code/Barcode ที่ปรากฏบนหนา้จอหลงัจากที่
กดยืนยนัการท ารายการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) ทัง้นี ้เงื่อนไขการช าระเงิน 
(ซึ่งรวมถึงจ านวนเงินสูงสุดที่สามารถช าระได้) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละ
ธนาคารผูใ้หบ้ริการระบบ Mobile Banking โดยผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินผ่าน Mobile 
Banking ของธนาคารที่รองรบัการท าธุรกรรม ไดต้ัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 8 มีนาคม 
2566 จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่  14 มีนาคม 2566 หรือเป็นไปตามเงื่อนไขและ
ขอ้ก าหนดของแต่ละธนาคารผูใ้หบ้รกิารระบบ Mobile Banking หากไม่ช าระเงินภายใน
เวลาที่ก าหนดรายการจองซือ้ดงักล่าวจะถกูยกเลิก 

 ส าหรบั Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) 

- เปิดแอพพลิเคชนั K PLUS บนโทรศพัทม์ือถือ 

- เลือกปุ่ ม “สแกน” 
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- หน้าจอโทรศัพทจ์ะเปิดกลอ้งขึน้มา ให้น ากลอ้งไปสแกนที่ คิวอารโ์คด้/บารโ์คด้ที่

ปรากฎบนหนา้จอการท ารายการจองซือ้ผ่านเว็บไชต ์www.tiscosec.com  

- ตรวจสอบรายละเอียดรายการท่ีช าระ แลว้กดปุ่ ม “ต่อไป” 

  
- ระบบจะแสดงขอ้มลูใหล้กูคา้ตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัง้ เมื่อตรวจสอบเรียบรอ้ย

แลว้ใหก้ด “ยืนยนั” 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

หนา้ 39 
 

  
- ใส่รหสัผ่านเพื่อยืนยนัธุรกรรม (ถา้มี) 

 
- ระบบจะแสดงสลิปเพื่อยืนยันผลการช าระบิลส าเร็จ โดยรูปสลิปจะถูกบันทึกเขา้

อลับัม้รูปภาพ K PLUS ในโทรศพัทม์ือถือโดยอตัโนมตัิ 
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 ส าหรบั Mobile Banking ของธนาคารอื่น 

 ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารอื่นด้วยการ
 สแกนคิวอารโ์คด้/บารโ์คด้ ซึ่งใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและวิธีการใชง้านของแอปพลิเคชัน
 ของแต่ละธนาคาร 

2. ช าระเป็นเงนิโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บัญชีของธนาคาร
กสิกรไทย ชื่อบญัชี “บริษัทหลักทรัพยท์ิสโก้ จ ากัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย”์ ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 จนถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 มีนาคม 2566 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ส าหรบั
การช าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมอื่นใดของธนาคาร (ถา้ม)ี 
โดยจ านวนเงินท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้
เต็มจ านวน และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะด าเนินการส่งมอบเงินค่า
จองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตี ตามวิธีการท่ีตกลงไวใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

4.2. นักลงทุนสถาบันทีมิ่ได้น าส่งใบ Bookbuilding 

4.2.1. วิธีการจองซือ้ 

(1) ขัน้ตอนการจองซือ้ที่ส  านกังานใหญ่ของบรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 

  ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้โดยการน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ส  านกังานของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี 
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8 – 10 มีนาคม 2566 และ วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566 โดยในการจองซือ้เจา้หนา้ที่ที่รบัจองซือ้จะลง
ลายมือชื่อ หรือประทบัตรารบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ ทัง้นี ้ งด
รบัใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ทางไปรษณีย ์ผ่านสาขาของบริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 
และสาขาของธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) 

(2) เอกสารประกอบการจองซือ้ 

(2.1) ใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์(แบบ ก) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) ที่กรอกขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และชัดเจน 
พรอ้มลงลายมือชื่อ โดยจะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  

(2.2) ใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์(ซึ่งออกบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) (ถา้
มี)  

(2.3) หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์

(2.4) เอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือกรณีบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
ตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนดงักล่าวและส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนา
ทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว ์ที่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาสูติบัตร 
พรอ้มทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจ าตัวประชาชน
ตลอดชีพของผูใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครอง
ตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผู้เยาวอ์าศัยอยู่ พรอ้มให้ผู้ใช้อ  านาจปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมาย ลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาวท์ี่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาวแ์ละแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายหุรือบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพของผูใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมาย พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมายลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

- ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่มี
รายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2566 ซึ่งเป็นวนั
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(Record Date) ผูจ้องซือ้
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จะตอ้งแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรบัรอง ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อ
สกลุ เป็นตน้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 

- ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง  

- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดย
ถกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศที่ผูเ้ยาวน์ัน้อยู่ในบงัคบั 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือกรณีบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
ตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนดงักล่าวและส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนา
ทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนงัสือมอบอ านาจที่
ยงัไม่หมดอายุจากนิติบุคคลดงักล่าวมอบอ านาจใหผู้ร้บัมอบอ านาจเป็นผูด้  าเนินการจอง
ซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าวตามที่
ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง อนึ่ง 
หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอ านาจดว้ย และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอ านาจภายใต้
ขอบเขตของการมอบอ านาจตามที่ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  

- ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว 
หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมดที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บั
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่  Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจใน
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ประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อของ
ผูจ้ดัท าหรือผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่ของสถานทตูไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท าหรือรับรองความถูกตอ้ง ท าการรับรอง
ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่  Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ ได้
ด  าเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น

ผูด้  าเนินการจองซือ้แทน 

- ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้จองซื ้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน ์(Custodian) ด าเนินการจองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบ
อ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่
กรณี) โดยในใบจองซือ้และเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนผูจ้องซือ้หรือผูดู้แลรกัษาผลประโยชน ์(แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญั
นิติบุคคล (ถา้มี) และจะตอ้งมีหนงัสือของผูด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) ที่ระบชุื่อ
ผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนามแทนผูดู้แลรกัษาผลประโยชน ์
(Custodian) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(2.5) แบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) ทัง้นี ้กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ี่มี
บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย และไดผ่้านขั้นตอนการรูจ้ักลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดด้  าเนินการจดัท าแบบ
ประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้แลว้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่ตอ้ง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ 

(2.6) หากผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 
ผูจ้องซือ้บุคคลธรรมดาจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็น
บุคคลสหรัฐฯ” (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 6) และหากผู้จองซื ้อเป็นนิติบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลใน
แบบฟอรม์ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) และเอกสาร 
“แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 7) พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้  โดย
หากผูจ้องซือ้ไม่กรอกขอ้มลูตามที่ก าหนด ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย
ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเป็นใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2.7) ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซือ้ดว้ยเหตผุลใดๆ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนค่าจองซือ้
โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้อง
ซือ้จะตอ้งแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกที่มีชื่อ เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อ
สาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยชื่อของเจา้ของบัญชีตอ้งเป็นชื่อ
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เดียวกับผูจ้องซือ้เท่านัน้ (โปรดดูรายละเอียดในขอ้ 5 เก่ียวกับขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต)์ 

4.2.2. การช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มทนุ 

ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนท่ีจองซือ้ที่ราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรสัต ์คือ 9.7 
บาทต่อหน่วย โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยวิธีช าระเงินมีดงันี ้ 

(1) ช าระเงนิค่าจองซือ้ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย โดยช าระเงินผ่าน
เคาน์เตอรธ์นาคารกสิกรไทยทุกสาขา ด้วยแบบฟอรม์ “Bill Payment Form” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) โดย
จะตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น และระบุรหัสอา้งอิง (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหน่วย 10 หลัก ตามที่
ปรากฏในใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือติดต่อสอบถามไดท้ี่ Call 
Center ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โทร. 02-009-9999 และระบุรหัสอ้างอิง (Ref. 2) เป็นเลขบัตร
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง 
ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติ
บุคคล (หากไม่ระบุ Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถท ารายการช าระเงินค่าจองซือ้ได)้ โดยสามารถเลือก
ช าระเงินได ้2 วิธี ดงันี ้

- ช าระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอน 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน ผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย ตัง้แต่เวลา 9.00 น. 
ของวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 มีนาคม 2566 

- ช าระเป็นเชค็บคุคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรือ ดร๊าฟท ์

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บริษัท
หลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” โดยตอ้งลงวันที่หลังจากวันที่แบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้และไม่เกินวนัที่ 13 มีนาคม 2566 เท่านัน้  และตอ้ง
ช าระผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 12.00 น. หรือภายใน
เวลาปิดรับเช็คเคลียรร์ิ่งของธนาคารกสิกรไทยแต่ละสาขาในวันที่  13 มีนาคม 2566 และจะต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันท าการถัดไป โดยชื่อ
เจา้ของเช็คตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้เท่านั้น พรอ้มทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่
ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

(2) ช าระเป็นเงนิโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)  

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บัญชีของธนาคารกสิกรไทย ชื่อ
บัญชี “บริษัทหลักทรัพยท์ิสโก้ จ ากัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย”์ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 
มีนาคม 2566 จนถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 มีนาคม 2566 

ทั้งนี ้ผูจ้องซือ้จะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ส าหรบัการช าระค่าจองซือ้
หน่วยทรสัต ์โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียก
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เก็บเช็ค (ถา้มี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ โดยจ านวนเงินที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหน่ายไดร้บัตอ้งเท่ากับยอดจองซือ้เต็มจ านวน และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายจะ
ด าเนินการส่งมอบเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตี ตามวิธีการท่ีตกลงไวใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

4.3. นักลงทุนสถาบันทีน่ าส่งใบ Bookbuilding 

4.3.1. วิธีการจองซือ้ 

(1) ขัน้ตอนการจองซือ้ที่ส  านกังานใหญ่ของบรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 

 ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้โดยการน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ส  านักงานของผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี 
16 – 17 มีนาคม 2566 และ วนัท่ี 20 มีนาคม 2566 โดยในการจองซือ้เจา้หนา้ที่ที่รบัจองซือ้จะลงลายมือ
ชื่อ หรือประทบัตรารบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ ทัง้นี ้งดรบัใบจอง
ซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ทางไปรษณีย ์ผ่านสาขาของบรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั และสาขา
ของธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 

(2) เอกสารประกอบการจองซือ้ 

(2.1) ใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์(แบบ ข) ที่กรอกขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมือชื่อ 
โดยจะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอ้มประทับตราส าคัญของบริษัท 
(ถา้มี)  

(2.2) ใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์(ซึ่งออกบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) (ถา้
มี)  

(2.3) หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์

(2.4) เอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือกรณีบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
ตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนดงักล่าวและส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนา
ทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว ์ที่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาสูติบัตร 
พรอ้มทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจ าตัวประชาชน
ตลอดชีพของผูใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครอง
ตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผู้เยาวอ์าศัยอยู่ พรอ้มให้ผู้ใช้อ  านาจปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมาย ลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  
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- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาวท์ี่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาวแ์ละแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายหุรือบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพของผูใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมาย พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมายลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

- ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่มี
รายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2566 ซึ่งเป็นวนั
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(Record Date) ผูจ้องซือ้
จะตอ้งแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรบัรอง ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อ
สกลุ เป็นตน้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 

- ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง  

- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดย
ถกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศที่ผูเ้ยาวน์ัน้อยู่ในบงัคบั 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือกรณีบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
ตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนดงักล่าวและส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนา
ทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน จะตอ้งแนบหนงัสือมอบอ านาจที่
ยงัไม่หมดอายุจากนิติบุคคลดงักล่าวมอบอ านาจใหผู้ร้บัมอบอ านาจเป็นผูด้  าเนินการจอง
ซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าวตามที่
ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง อนึ่ง 
หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอ านาจดว้ย และ
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ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอ านาจภายใต้
ขอบเขตของการมอบอ านาจตามที่ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ 

- ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือกรณีบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
ตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนดงักล่าวและส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนา
ทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน จะตอ้งแนบหนงัสือมอบอ านาจที่
ยงัไม่หมดอายุจากนิติบุคคลดงักล่าวมอบอ านาจใหผู้ร้บัมอบอ านาจเป็นผู้ด  าเนินการจอง
ซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าวตามที่
ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง อนึ่ง 
หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอ านาจดว้ย และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอ านาจภายใต้
ขอบเขตของการมอบอ านาจตามที่ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  

- ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว 
หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี)ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมดที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บั
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่  Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจใน
ประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อของ
ผูจ้ดัท าหรือผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่ของสถานทตูไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท าหรือรับรองความถูกตอ้ง ท าการรับรอง
ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่  Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ ได้
ด  าเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
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ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น

ผูด้  าเนินการจองซือ้แทน 

- ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้จองซื ้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน ์(Custodian) ด าเนินการจองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบ
อ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่
กรณี) โดยในใบจองซือ้และเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนผูจ้องซือ้หรือผูดู้แลรกัษาผลประโยชน ์(แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญั
นิติบุคคล (ถา้มี) และจะตอ้งมีหนงัสือของผูด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) ที่ระบชุื่อ
ผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนามแทนผูดู้แลรกัษาผลประโยชน ์
(Custodian) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(2.5) แบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) ทัง้นี ้กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ี่มี
บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายและไดผ่้านขั้นตอนการรูจ้ักลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดด้  าเนินการจดัท าแบบ
ประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้แลว้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่ตอ้ง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ 

(2.6) หากผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 
ผูจ้องซือ้บุคคลธรรมดาจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็น
บุคคลสหรัฐฯ” (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 6) และหากผู้จองซื ้อเป็นนิติบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลใน
แบบฟอรม์ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) และเอกสาร 
“แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 7) พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้  โดย
หากผูจ้องซือ้ไม่กรอกขอ้มลูตามที่ก าหนด ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย
ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเป็นใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2.7) ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซือ้ดว้ยเหตผุลใดๆ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนค่าจองซือ้
โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผู้จอง
ซือ้จะตอ้งแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกที่มีชื่อ เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อ
สาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยชื่อของเจา้ของบัญชีตอ้งเป็นชื่อ
เดียวกับผูจ้องซือ้เท่านัน้ (โปรดดูรายละเอียดในขอ้ 5 เก่ียวกับขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต)์ 
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4.3.2. การช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มทนุ 

ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนท่ีจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยผูจ้องซือ้จะตอ้ง
ช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยวิธีช าระเงินมีดงันี ้

(1) ช าระเงนิเป็นเงนิโอน การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเงินโอน ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 16 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วนัท่ี 20 มีนาคม 2566 

(2) ช าระเป็นเชค็บุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์

ผูจ้องซือ้สามารถช าระค่าจองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์โดยตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 17 
มีนาคม 2566 เท่านัน้ แต่ตอ้งหลงัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคับแลว้ 
และตอ้งช าระระหว่างวนัท่ี 16 มีนาคม 2566 ถึง เวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรบัเช็คเคลียรร์ิ่งของธนาคาร
ในวนัที่ 17 มีนาคม 2566 และจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายในวนัท าการถดัไป โดยชื่อเจา้ของเช็คตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้และใหข้ีดครอ่มสั่งจ่ายบญัชี
ธนาคารที่ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายก าหนด พรอ้มทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็ค (ถา้มี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ โดยจ านวนเงินท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
จะด าเนินการส่งมอบเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตี ตามวิธีการที่ตกลงไวใ้นสัญญาที่เก่ียวขอ้ง
ต่อไป 

5. วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต ์(ถ้ามี) 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตจ์ะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้
หน่วยทรสัต ์ในกรณีที่ไม่ไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัต ์หรือไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ครบตามจ านวนหน่วยที่จองซือ้ หรือ
กรณีที่ราคาเสนอขายสดุทา้ยต ่ากว่าราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรสัต ์ภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด ดงัต่อไปนี ้

5.1. การโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารทีผู่กกับบริการพร้อมเพย ์(PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคารท่ีผกูกบับรกิารพรอ้ม
เพย ์(PromptPay) ดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้
ส าหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท กรณีไม่สามารถโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพรอ้มเพย ์(PromptPay) 
ดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนได ้การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คตามขอ้ 5.2 

5.2. การจ่ายด้วยเช็คธนาคาร  

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายจะจ่ายเป็นเช็คธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามรายละเอียด
ในฐานขอ้มูลสมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Record Date) 
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ภายใน 10 วันท าการนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ส าหรับผู้จองซือ้ทุกประเภท ซึ่งผู้จองซือ้จะเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านักหักบัญชีหรือเช็คธนาคารและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งที่อาจจะ
เกิดขึน้ (ถา้มี) 

5.3. การโอนเงนิผ่านบัญชีธนาคาร 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยชื่อบัญชี
จะตอ้งเป็นชื่อผูจ้องซือ้ตามที่ระบุในใบจอง (โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร พรอ้มลงลายมือ
ชื่อ) ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรบัผูจ้องซือ้ทกุประเภท  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ ไม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะตอ้งช าระ
ดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ไม่ไดร้บัการจดัสรรที่
ตอ้งส่งคืนนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดเวลา ดงักล่าว จนถึงวนัท่ีไดม้ีการช าระคืนตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค 
ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย เช่น ขอ้มลูชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่
ครบถว้น ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนั ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ที่ไดใ้หไ้วก้ับผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกัน
การจ าหน่ายซึ่งเป็นผู้รบัจองซือ้ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายจะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาด
ดงักล่าว 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดย
จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ในใบจองซือ้ หากไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้ตามวิธีการที่ผูจ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ได ้อนัเนื่องมาจากสาเหตใุด ๆ ซึ่ง
รวมถึงกรณีที่ผูจ้องซือ้ใหข้อ้มลู และ/หรือเอกสารเก่ียวกบับญัชีเงินฝากธนาคารท่ีจะรบัคืนเงินค่าจองซือ้ไม่ถกูตอ้งครบถว้น 

6. วิธีการส่งมอบหน่วยทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ใหบ้รษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นนายทะเบียนหน่วยทรสัต์
ใหก้บักองทรสัต ์และใหบ้รกิารรบัฝากใบทรสัตท์ี่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กล่าวคือ ผูจ้องซือ้สามารถใชบ้รกิารของศนูย์
รับฝากหลักทรัพย ์เพื่อขอให้น าหน่วยทรัสตท์ี่ตนไดร้ับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซือ้ขายแบบไรใ้บหลักทรัพย ์ (Scripless 
system) ไดท้นัที ทัง้นี ้เพื่อใหผู้จ้องซือ้สามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดท้นัทีที่หน่วยทรสัตไ์ดร้บัอนญุาตใหเ้ริ่มท าการซือ้ขายได้
ในตลาดหลกัทรพัย ์ ซึ่งแตกต่างกบักรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์ซึ่งผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตไ์ด้
จนกว่าจะไดร้บัใบทรสัต ์ 

ในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหด้  าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหน่วยทรสัตไ์วใ้นบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูจ้องซือ้
มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนีผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะด าเนินการน า
หน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และ
ศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่บริษัทหลักทรพัยน์ั้นฝากหน่วยทรสัตอ์ยู่ 
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และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้
ส าหรบัผูจ้องซือ้ทกุประเภท ในขณะเดียวกนั บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่
ผู้จองซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ ได้รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่
หน่วยทรสัตไ์ดร้บัอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือก
ใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายด าเนินการตาม (1) นี ้ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบั
ชื่อเจา้ของบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหน่วยทรสัตไ์วใ้นบญัชีของบริษัทหลักทรพัย์
ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการฝาก
หน่วยทรสัตใ์นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ตาม (2) หรือ ด าเนินการออกใบทรสัต์
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตาม (3) แทน ขึน้อยู่กบัความครบถว้นของเอกสารในแต่ละกรณี  

(2) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิก
เลขที่ 600 กรณีนี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะด าเนินการน าหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บั
จดัสรรฝากไวก้ับศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรสัต์
ตามจ านวนที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรบัผูจ้อง
ซือ้ทุกประเภท ทั้งนีผู้จ้องซือ้ตอ้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑต์่างๆที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ดว้ย การจะฝากหน่วยทรัสตใ์น
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่  600 ผู้จองซื ้อบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลใน
แบบฟอรม์ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) และหากผูจ้องซือ้เป็น
นิติบคุคลจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ” (ส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 6) และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บคุคล” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7) พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้  
ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบัการ
จัดสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นใบทรสัตต์าม (3) ให้แทน และจะจัดส่งใหต้ามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื ้อ 
นอกจากนี ้หากผูจ้องซือ้ไม่จดัท าเอกสารตามที่ก าหนดขา้งตน้อย่างครบถว้น ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเป็นใบทรสัตต์าม (3) ใหแ้ทน และจะจดัส่งใหต้าม
ชื่อและที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

หากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหน่วยทรสัตอ์อกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้
สามารถติดต่อไดท้ี่ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรสัตต์ามอัตราที่ศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยก์ าหนด และจะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ที่น าฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชี
ดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรสัตไ์ดท้นัภายในวนัที่หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ริ่มท าการซือ้ขาย
ไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

(3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะขอรับใบทรัสตโ์ดยให้ออกใบทรัสตใ์นนามของผู้จองซือ้ ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์จะส่งมอบใบทรสัตต์ามจ านวนที่ไดร้บัการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยทรสัตภ์ายใน 15 วนั
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ท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้ที่ไดร้บัการ
จดัสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้นกว่าจะ
ไดร้บัใบทรสัต ์ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตไ์ดเ้ริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ หรือ ขอ้มูลที่ผู้จองซือ้ระบุไม่สัมพันธ์กันหรือไม่
ชัดเจน หรือไม่ไดร้ะบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรพัย ์ชื่อบริษัทหลักทรพัย ์หรือหมายเลขบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยอ์ย่างใด
อย่างหนึ่ง ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่ฝากหน่วยทรสัตใ์นบัญชีของบริษัทผูอ้อก
หลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ตาม (2) หรือ ด าเนินการออกใบทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ตาม (3) แทน ขึน้อยู่กับความครบถว้น
ของเอกสารในแต่ละกรณี และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัจดัสรรไดท้นัวันท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัการจดัสรร 

7. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ  

(1) ผูจ้องซือ้ที่เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมมีสิทธิไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ 
จะตอ้งกรอกใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) แยกต่างหากจากหน่วยทรสัต์
ที่ไดร้บัการจดัสรรในส่วนอื่น (ถา้มี) 

(2) หากผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวขา้งตน้หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถว้น
ภายในวนัและเวลาที่ก าหนด ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว่าผู้
จองซือ้สละสิทธ์ิในการจองซือ้ในครัง้นี ้

(3) หากผูจ้องซือ้ระบจุ านวนหน่วยทรสัตใ์นใบจองซือ้ ไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือตามจ านวนท่ีนอ้ยกว่าระหว่างจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จองซือ้
และจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะใชด้ลุยพินิจในการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามท่ี
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเห็นสมควร 

(4) ผูท้ี่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่ด  าเนินการไม่
ครบถว้นตามขัน้ตอนได ้

(5) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายอาจพิจารณาปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้อง
ซือ้ และขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซือ้จากผูจ้องซือ้ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกันการจ าหน่าย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือ  ผูจ้องซือ้ไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการจองซือ้และวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันี ้ทั้งนี ้การ
ด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตด้ลุยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย แต่เพียง
ผูเ้ดียว 

(6) ผูจ้องซือ้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกัน
การจ าหน่ายก าหนด ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายจะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ที่อาจส่งผลเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บังคับเก่ียวกับการเสนอขายและ
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การจัดสรรหน่วยทรสัตข์องต่างประเทศ หรือจะท าใหก้องทรสัตต์อ้งมีภาระหนา้ที่ในการด าเนินการใด ๆ 
เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย โดยสญัชาติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ใช่สญัชาตไิทยที่
ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะน ามาพิจารณาว่าอาจจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสตใ์ห้ตามหลักเกณฑ์ขา้งตน้ปรากฏ
รายละเอียดตามที่ระบไุวใ้นส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 

(7) หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามไดท้ี่ 

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย ์
บริษัทหลักทรัพย ์ทสิโก้ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ชัน้ 4 อาคารทิสโกท้าวเวอร ์ 
48/8 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2633-6441-5  
โทรสาร 0-2633-6450 
แผนทีบ่ริษัทหลักทรัพย ์ทสิโก้ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

 


