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รายละเอียดวิธกีารจองซือ้จองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) (E-RO)  
(เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทยและฝากหน่วยทรัสตเ์ข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพยเ์ท่าน้ัน) ของทรัสตเ์พือ่การ

ลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย ์พรอสเพค โลจิสตกิสแ์ละอนิดัสเทรียล 
(“PROSPECT”) ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมทีมี่สทิธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม ตามสัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสต ์
 

 ขั้นตอนการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) (E-RO) 

ผู้จองซื้อผ่านระบบ E-RO จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและสามารถท าการพิสูจนแ์ละ
ยืนยันตัวตนกับข้อมูลของกรมการปกครอง (Online DOPA) และท าการจองซื้อโดยใช้เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณส์ื่อสารทีส่ามารถถ่ายรูปบัตรประจ าตัวประชาชนและถ่ายรูปใบหน้าของผู้จองซือ้ได้เท่าน้ัน 

โดยสามารถท ารายการจองซือ้โดยกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นผ่านระบบ E-RO ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของ
วนัท่ี 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 มีนาคม 2566 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหน่วย ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
ท าการจองซือ้ตามขั้นตอนการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยที่ผู้จองซือ้ได้รับใบรับรองการจองซือ้
หลกัทรพัย ์กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ E-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหน่วย 

กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว ์หรือผู้จองซื้อมีชื่อ และ/หรือ นามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ 
(Record Date) หรือท าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อไม่ส าเร็จ หรือผู้จองซื้อประสงคท์ี่จะฝาก
หน่วยทรัสตใ์นบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขที ่600 (Issuer Account) หรือผู้จองซือ้ประสงค์
ทีจ่ะรับใบทรัสต ์หรือผู้จองซือ้ประสงคจ์ะรับเงนิคืนในรูปแบบการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ ผู้
จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องท ารายการจองซื้อโดยวิธีกรอก
รายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต ์(แบบ ก) (Hard Copy) 

ทั้งนี ้หนา้จอแสดงผลต่อไปนี ้ถูกจัดท าขึน้ เพื่อประกอบคู่มือการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนเท่านั้น โดย
หนา้จอส าหรบัการจองซือ้เมื่อท ารายการจรงิอาจมีความแตกต่างจากที่ระบใุนคู่มือการจองซือ้ฉบบันี ้

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

  
(1.2) ระบบจะน าไปสู่การจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุน หลงัจากอ่านขอ้มลูชีแ้จงการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ 

เลือก “รบัทราบ” 
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 หลงัจากอ่านขอ้ตกลงเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลแลว้ เลือก “ยอมรบั” เพื่อเขา้สู่การจองซือ้หน่วยทรสัต์
 เพิ่มทนุ 



หนา้ 3 
 

  
(1.3) ผูจ้องซือ้ระบเุลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน และเลือก “คน้หา” 

  
(1.4) ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มลูสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนตามขอ้มลูที่ปรากฎตามสมดุทะเบียนผูถื้อ

หน่วยทรสัตข์อง PROSPECT ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Record Date) ที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรร
หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ 

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

ประจ าตัวประชาชน เพื่อท าการพิสูจนแ์ละยืนยันตัวตนกับขอ้มูลของกรมการปกครอง (Online DOPA) 
(กรณีที่ผูจ้องซือ้เคยท าการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนแลว้ ระบบจะขา้มไปยงั “ขัน้ตอนท่ี 1.7”) 

  
- กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง  (Online DOPA) ไม่ส าเร็จ ระบบจะ

แสดงผล ดงันี ้
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(1.6) กรณีที่ตรวจสอบขอ้มลูกบัฐานขอ้มลูของกรมการปกครอง (Online DOPA) เรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงผล

โดยใหผู้จ้องซือ้ถ่ายรูปดา้นหนา้บตัรประจ าตวัประชาชนและถ่ายรูปใบหนา้ของผูจ้องซือ้  

 ขอ้แนะน าในการถ่ายรูปดา้นหนา้บตัรประจ าตวัประชาชน 

- ถ่ายรูปในที่ที่มีแสงเพียงพอ และระวงัไม่ใหม้ีแสงสะทอ้นบนบตัรประจ าตวัประชาชน 

- ตรวจสอบว่าขอ้ความและรูปบนบตัรประจ าตวัประชาชนไม่ถกูบดบงั 

- หลีกเล่ียงการใชพ้ืน้หลงัสีขาวเพื่อใหม้องเห็นบตัรประจ าตวัประชาชนไดอ้ย่างชดัเจน 
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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 – นามสกุลจากหนา้พิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนกับขอ้มลูตามสมดุทะเบียนผูถื้อ

หน่วยของ PROSPECT ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(Record 
Date)  

- กรณีที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัต ์แต่ชื่อ – นามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มลูตามสมดุ ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(Record Date) 
ระบบจะแสดงผล ดงันี ้

    
 โดยผูจ้องซือ้ตอ้งด าเนินการจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ หน่ ว ยท รัส ต์

เพิ่มทนุ (แบบ ก) (Hard Copy) แทน 

- กรณีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัต ์และชื่อ – นามสกลุตรงกบัขอ้มลูตามสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ 
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(Record Date) ระบบจะแสดง
ขอ้มลูผูจ้องซือ้ และแสดงสถานะรายการ “รอท ารายการ” เพื่อใหผู้จ้องซือ้ท ารายการจอง 
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(1.8) ระบบจะแสดงขอ้มลูของผูจ้องซือ้ ใหผู้จ้องซือ้ตรวจสอบและยืนยนัขอ้มลู (ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูได)้ 

  
(1.9) ผู้จองซื ้อระบุข้อมูลการจองซือ้ โดยระบุจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ต้องการจอง  รายละเอียดการส่งมอบ

หน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัจดัสรร วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์และขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัท ์ 
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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” เพื่อกลบัไปแกไ้ขที่หนา้ขัน้ตอนที่  1.9 เมื่อด าเนินการ
แกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ ใหเ้ลือก “ตรวจสอบรายการ” อีกครัง้ 

- กรณีที่ไม่ต้องการแกไ้ขขอ้มลู เลือก ยืนยนัการไดศ้ึกษาขอ้มลูสรุป (Factsheet) และยืนยนัการเป็น
ผูร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง หลังจากนั้นเลือก “ยืนยันการจอง” และระบบจะแสดงขอ้ความ “บริษัท
ไดร้บัรายการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุของท่านแลว้” 
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(1.11) ผู้จองซือ้สามารถกดสรา้ง QR Code/Barcode (“คิวอาร์โค้ด/บาร์โค้ด”) เพื่อช าระเงินตามช่องทางที่

ก าหนด โดยไม่ต้องน าส่งหลักฐานการช าระเงินมายังผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ทัง้นี ้ชื่อผูท้  ารายการช าระเงินจะตอ้งเป็นชื่อเดียวกนักบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ 
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(1.12) ผูจ้องซือ้สามารถเรียกดรูายการจองซือ้หลงัจากท ารายการยืนยนัการจองไดด้งันี ้ 
1. ตรวจสอบสถานะรายการจองได ้โดยท ารายการตามขั้นตอนที่ (1.3) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ท ารายการ

ส าเรจ็ สถานะรายการจะแสดงเป็น “บนัทึกรายการแลว้” 

  
2. ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูจ้องซือ้ระบุในรายการจอง โดยสามารถกด “CLICK” ระบบจะแสดงขอ้มลูแต่ไม่

สามารถแกไ้ขขอ้มลูได ้

  
3. ผูจ้องซือ้สามารถกดสรา้งคิวอารโ์คด้/บารโ์คด้ เพื่อท ารายการช าระเงินได ้(เฉพาะกรณีที่ยงัไม่ไดช้ าระ

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

ไทย”) จะรองรบัเฉพาะการช าระดว้ยบารโ์คด้เท่านัน้ไม่สามารถรองรบัการช าระผ่านคิวอาร์
โคด้ได ้

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนใหแ้ก่
ผูจ้องซือ้ที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุนีเ้ท่านัน้ 

ภายหลังวนัที่ 21 มีนาคม 2566 ผูจ้องซือ้สามารถตรวจสอบผลการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนของบริษัท 
ผ่านระบบออนไลนไ์ดท้ี่ www.tiscosec.com โดยเลือก “ตรวจสอบผลการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนของ 
PROSPECT” ได ้ตามเงื่อนไขที่บรษิัทก าหนด  
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 การตรวจสอบผลการจองซือ้หน่วยทรัสต ์

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

 
(2.2) ผูจ้องซือ้เลือก “ตรวจสอบผลการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุน PROSPECT” ระบบจะแสดงผล ใหร้ะบุขอ้มลู

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั และเลือก “คน้หา”  

   
- ระบบจะแสดงจ านวนหน่วยที่ไดร้บัจดัสรร จ านวนหน่วยที่ไม่ไดร้บัจดัสรร และจ านวนเงินที่ผูจ้องซือ้จะ

ไดร้บัคืน 
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- กรณีที่ผู้จองซื ้อไม่ได้ท ารายการจองซื ้อ หรือยังไม่ได้ท าการช าระเงิน หรือไม่มีสิทธิได้รับจัดสรร
หน่วยทรสัต ์ระบบจะแสดงผล ดงันี ้

  

 การช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต ์

ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ผ่าน ระบบ 
Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย ตามช่องทาง ต่อไปนี ้ (1) เคานเ์ตอรข์องธนาคารกสิกรไทย หรือ (2) ATM ของ
ธนาคารกสิกรไทย หรือ (3) Mobile Banking ของธนาคารที่สามารถรองรบัการช าระเงินดว้ยคิวอารโ์คด้/บารโ์คด้ได ้
หรือ (4) ช าระเป็นเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ทั้งนี ้ชื่อของผูช้  าระเงินในช่องทางการช าระเงินต่างๆ 
จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ และในกรณีที่ผูจ้องซือ้มีเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อ
หน่วย ผูจ้องซือ้จะตอ้งท าการช าระเงินค่าจองซือ้แต่ละครัง้แยกตามเลขทะเบียนผูถื้อหน่วย โดยวิธีการช าระเงินในแต่
ละช่องทางมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ช าระเงนิค่าจองซือ้ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย 

■ ช าระเงนิผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยผ่์านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทยไดทุ้กสาขา โดยการสแกน 
QR Code / Barcode ที่ปรากฎบนหนา้จอหลังจากที่กดยืนยันการท ารายการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์
(Online) โดยสามารถเลือกช าระเงินได ้2 วิธี ดงันี ้
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- ช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน  

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

- ช าระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บริษัท
หลักทรัพยท์สิโก้ จ ากัด เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย”์ โดยตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัท่ี 13 มีนาคม 2566 
เท่านัน้ แต่ตอ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ และตอ้งช าระ
ผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย ระหว่างวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 12.00 น. หรือภายในเวลาปิด
รบัเช็คเคลียรร์ิ่งของธนาคารกสิกรไทยแต่ละสาขาในวนัที่ 13 มีนาคม 2566 และจะตอ้งสามารถเรียก
เก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป โดยชื่อเจา้ของเช็คตอ้งเป็น
ชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ พรอ้มทัง้เขียนชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

■ ช าระเงนิผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยการสแกนบารโ์คด้ที่ปรากฏบนหนา้จอการท ารายการจองซือ้ผ่าน
เว็บไซต ์www.tiscosec.com เพื่อช าระเงินผ่าน ATM ของธนาคารกสิกรไทย ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

- สอดบตัร ATM/บตัรเดบิต และกดรหสับตัร 

  
- เลือก “จ่ายบิล/ช าระเงิน” 



หนา้ 19 
 

  
- 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 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Mobile Banking ของแต่ละธนาคารที่รองรบัการท าธุรกรรม 
โดยการสแกน QR Code/Barcode ที่ปรากฏบนหน้าจอหลังจากที่กดยืนยันการท ารายการจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน ์(Online) ทัง้นี ้เงื่อนไขการช าระเงนิ (ซึ่งรวมถึงจ านวนเงินสงูสดุที่สามารถช าระได)้ ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของแต่ละธนาคารผูใ้หบ้ริการระบบ Mobile Banking โดยผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินผ่าน 
Mobile Banking ของธนาคารที่รองรบัการท าธุรกรรม ไดต้ั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2566 
จนถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 มีนาคม 2566 หรือเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดของแต่ละธนาคารผู้
ให้บริการระบบ Mobile Banking หากไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนดรายการจองซือ้ดังกล่าวจะถูก
ยกเลิก 

 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” 
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- 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) เขา้บัญชีของธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี 
“บริษัทหลักทรัพยท์ิสโก้ จ ากัด เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย”์ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 8 มีนาคม 2566 
จนถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 มีนาคม 2566 

ทั้งนี ้ผู้จองซือ้จะไดร้ับยกเวน้ค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ส าหรับการช าระค่าจองซือ้
หน่วยทรสัต ์โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมอื่นใดของธนาคาร (ถา้มี) โดยจ านวนเงินที่ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายไดร้บัตอ้งเท่ากับยอดจองซือ้เต็มจ านวน และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายจะด าเนินการส่งมอบเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสตใ์ห้แก่ทรัสตี ตามวิธีการที่ตกลงไวใ้น
สญัญาที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 วิธีการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต ์(ถ้าม)ี 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตจ์ะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้
หน่วยทรสัต ์ในกรณีที่ไม่ไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัต ์หรือไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ครบตามจ านวนหน่วยที่จองซือ้ หรือ
กรณีที่ราคาเสนอขายสดุทา้ยต ่ากว่าราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรสัต ์ภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด ดงัต่อไปนี ้
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4.1. การโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารทีผู่กกับบริการพร้อมเพย ์(PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายจะโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพรอ้มเพย ์
(PromptPay) ดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรบัผู้
จองซือ้ทุกประเภท กรณีไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารที่ผูกกับบริการพรอ้มเพย ์(PromptPay) ดว้ยเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชนได ้การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คตามขอ้ 4.2 

4.2. การจ่ายด้วยเช็คธนาคาร  

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายจะจ่ายเป็นเช็คธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามรายละเอียดในฐานขอ้มลู
สมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Record Date) ภายใน 10 วนัท า
การนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท ซึ่งผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคารและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งที่อาจจะเกิดขึน้ (ถา้มี) 

4.3. การโอนเงนิผ่านบัญชีธนาคาร 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะโอนเงนิผ่านบญัชีธนาคาร โดยชื่อบญัชีจะตอ้งเป็นชื่อผู้
จองซือ้ตามที่ระบใุนใบจอง (โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร พรอ้มลงลายมือชื่อ) ภายใน 7 วนัท า
การ 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 

 วิธีการส่งมอบหน่วยทรัสต ์

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

 ข้อมูลส าคัญอืน่ๆ  

(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



หนา้ 27 
 

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
การจัดสรรหน่วยทรสัตข์องต่างประเทศ หรือจะท าใหก้องทรสัตต์อ้งมีภาระหนา้ที่ในการด าเนินการใด ๆ 
เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย โดยสญัชาติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ใช่สญัชาตไิทยที่
ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะน ามาพิจารณาว่าอาจจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสตใ์ห้ตามหลักเกณฑ์ขา้งตน้ปรากฏ
รายละเอียดตามที่ระบไุวใ้นส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 

(7) หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามไดท้ี่ 
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