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รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจ

โรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลติี ้ส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิ 

1. ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิ 

หมายถึง ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แบบตอ่อายไุด้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า

สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี  ้(“กองทรัสต์ SHREIT”) ที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่ใช่บุคคล

อเมริกนั (U.S. Person) เพื่อมิให้การเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้นีม้ีหน้าที่เพิ่มเติมจากกฎหมายและกฎระเบียบที่

เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรืออาจถูกพิจารณาว่าเป็นการกระท าการที่ขดัต่อ

กฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของตา่งประเทศ (Preferential Public Offering) โดยวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่

มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 (Book Closing) คือวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจดัท า

โดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหนว่ยทรัสต์”) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมจะมีสิทธิ

ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ 

2. จ านวนหน่วยที่เสนอขาย และวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มสีิทธิ 

(2.1) จ านวนเทา่กบั 207,500,000 หนว่ย คิดเป็นสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ใหมท่ัง้หมด  

(2.2) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิ สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ใหมต่ามสทิธิ หรือเกินกวา่สทิธิ หรือน้อยกวา่สทิธิที่จะได้รับ

การจดัสรรตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์เดิม หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ใหมใ่นครัง้นีก็้ได้ 

(2.3) ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว 

ผู้จดัการกองทรัสต์ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมหากมีสว่นท่ีเหลอืจากการจอง

ซือ้ตามสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับ

จดัสรรตามทีเ่ห็นสมควร 

3. อัตราส่วนหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ใหม่  

อตัราสว่น  1 หนว่ยทรัสต์เดมิ ตอ่ 0.5881 หนว่ยทรัสต์ใหม ่(กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 

4. ราคาเสนอขาย (Offering Price) 

9.45 บาทตอ่หนว่ย  

5. ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ร่วม  
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(5.1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

(5.2) บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

6. ระยะเวลาจองซือ้ และสถานที่จองซือ้ส าหรับผู้ถอืหน่วยเดิมที่มีสิทธิ 

(6.1) ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล 

ตัง้แตว่นัท่ี 6 - 7 และ 11 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ที ่ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายวาณิชธนกิจ ชัน้ 20 อาคารส านกังาน         

ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ติดต่อคุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศกัดิ์ หรือ คุณวศิน สธีุรยงประเสริฐ หรือ คุณนรีวฒัน์ คุจารีวณิช โทรศพัท์ : 02-658-

6300 ตอ่ 1711 หรือ 1781 หรือ 1717 โทรสาร : 02-658-6862 

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือผู้จองซ้ือไม่ส่งเอกสารการจองซ้ือทางไปรษณีย์ เน่ืองจาก การส่งเอกสารการ

จองซ้ือทางไปรษณีย์อาจท าให้เอกสารมาถงึล่าช้า หรือสูญหายระหว่างการจัดส่งได้ 

(6.2) ผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบันไทย ที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และนักลงทุนสถาบนัต่างประเทศทัง้

ที่มอบอ านาจและไม่ได้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

ตัง้แตว่นัท่ี 6 - 7 และ 11 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ที ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15  ฝ่ังปีกเหนือ 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 02-128-2440-42  

(6.3) ผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบันไทย ที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และพันธมิตรทางธุรกจิ 

วนัท่ี 14 และ 17 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ที ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 02-128-2440-42 

7. ระยะเวลาขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ 

เอกสารประกอบการจองซือ้ทางจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลงัจากวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยของ

กองทรัสต์ SHREIT ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ SHREIT ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์ ไม่ได้รับเอกสาร
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ดงักลา่ว สามารถติดตอ่ขอรับใบรับรองการจองซือ้หุ้นของกองทรัสต์ SHREIT ได้ที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั และขอรับหนงัสอืชีช้วน และเอกสารอื่นๆ ได้ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตว่นัท่ี 6 ถึงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ในวนัท าการ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิสามารถดาวน์โหลด (download) หนงัสือชีช้วน และใบจองซือ้หน่วยทรัสต์พร้อม

สิ่งที่สง่มาด้วย 2 - 7 ได้ที่เว็บไซต์ของกองทรัสต์ SHREIT (www.sh-reit.com) ตัง้แต่วนัที่ 3 ธันวาคม 2561 หรือวนัที่แบบ

แสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วนมีผลบงัคบัใช้ 

8. วิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์ เอกสารประกอบการจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ส าหรับผู้ถอื

หน่วยเดิมที่มีสทิธิ 

(8.1) ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  

(8.1.1) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ (หากผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามใน           

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้า

มี)) 

(8.1.2) กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอื่น ๆ กบับริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่นๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัท

หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่นๆแล้ว ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถึงวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบ

เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง

ลายมือช่ือผู้ จองซือ้ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็น

เอกสารประกอบใบจองซือ้ 

(8.1.3) หากผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้ จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้

หนว่ยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
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(8.1.4) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ราคา 9.45 บาทต่อหน่วย 

โดยวิธีการรับช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) กรณีช าระเงนิภายในประเทศไทย (เฉพาะสกุลบาท) 

การช าระเงินต้องน าฝากบญัชีธนาคารโดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment (ยกเว้นการโอนเงินผา่นระบบบาท

เนต (BAHTNET) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref. 1) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

และรหสัอ้างอิง (Ref 2.) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฎในใบรับรองการจองซือ้หุ้นของ

กองทรัสต์ และต้องช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้ หรือวิธีอื่นใด

ที่บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เห็นชอบ  

ช่ือบญัชีภาษาไทย บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้
หุ้น 2 

ช่ือบญัชีภาษาองักฤษ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 2 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
สาขา ถนนวิทย ุ
เลขที่บญัชี 049-3-12666-9 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้มีวิธีและระยะเวลาช าระเงินคา่จองซือ้ ดงันี ้

ก. ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงิน การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET)) ได้ตัง้แตว่นัท่ี 6 ธนัวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 16.00 น. ผู้

จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงิน หรือ

การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชีธนาคารของบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม

เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ตามบญัชีที่ระบุด้านบน ทัง้นี ้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจาก

การท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย

ร่วมได้รับ ต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

ข. ช าระค่าจองซือ้โดย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค 
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วนัที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ผู้จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเช็ค 

ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค จะต้องลงวนัที่ไม่เกิน 6 ธันวาคม 2561 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย

ตามบญัชีที่ระบใุน (8.1.4) ข้อ 2 

• เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั

ภายในวนัท าการถดัไป 

• ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องสัง่จ่าย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค เพียง 1 ฉบบัต่อใบจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ 1 ใบ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เทา่นัน้ 

2) กรณีช าระเงนิจากต่างประเทศ (เฉพาะสกุลบาท) 

ช่ือบญัชีภาษาไทย บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบญัชีภาษาองักฤษ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 
ธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สาขา Head Office 
เลขที่บญัชี 001-0078788-6 
Swiftcode SCBLTHBX 
คา่ธรรมเนียมขารับ 0.25% ของยอดโอน ขัน้ต ่า 500 บาท 

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจ านวนเข้าบญัชีธนาคารท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ 

กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนดข้างต้น โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) จะได้ต้องรับเงินคา่จองซือ้เต็มจ านวนดงักลา่ว ภายในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561 เวลา 

9.00 น. ถึง วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ทัง้นี ้ ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอน 

และ/หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด 

(8.1.5) เอกสารประกอบการจองซือ้ (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสอืชีช้วน)  

ก. ใบรับรองการจองซือ้หุ้ น (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) 

ข. ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ค. หลกัฐานการช าระเงิน ตาม (8.1.4) 
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ง.  “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชี

บริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติ

บคุคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ

บคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเทา่นัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู กรณีผู้จองซือ้

ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ ออก

หลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) 

จ. เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท มีดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอาย ุส าเนาทะเบียน

บ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัว

ประชาชน 13 หลกั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาหนังสือเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่

หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: (1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดย ผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ (2) ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ท่ียังไม่หมดอายุของผู้มี

อ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : (1) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 

(Certificate of Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และ (2) รายช่ือผู้มี

อ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติ

บคุคล (ถ้ามี) และ (3) ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย

เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือ

รับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร 
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และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท าหรือรับรอง

ความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงาน

อื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ และ

แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ในกรณีมีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ  

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคืนเงินโดย (1) การ

โอนเงินอัตโนมตัิเข้าบัญชีในช่ือผู้ จองซือ้กรณีผู้ จองซือ้ช าระด้วยวิธีโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย กรณีผู้

จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และมีรายละเอียดบญัชีธนาคารที่ให้ไว้กับบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์

แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือ (ข) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้

ตามช่ือที่ระบุในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย หรือวิธีอื่นตามที่บริษัท

หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม ตามรายละเอียดที่

ระบไุว้ในข้อ 9.2 เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

(8.2) ผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบันไทย ที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และนักลงทุนสถาบันต่างประเทศทัง้
ที่มอบอ านาจและไม่ได้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

(8.2.1) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ (โดยจะต้องลงนามในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์โดยผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)) 

(8.2.2) กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ ที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน)  หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่นๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการ

จดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซือ้ ผู้ จองซือ้

ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
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รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

(8.2.3) หากผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้ จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้

หนว่ยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

(8.2.4) ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์จะต้องช าระคา่จองซือ้ครัง้เดียวเตม็จ านวนที่จองซือ้ที่ราคา 9.45 บาทต่อหน่วย โดย

วิธีการรับช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ก. ช าระค่าจองซือ้โดยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ได้วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561 ในเวลาท าการ

ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา ระหว่างเวลา

เปิดท าการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา ถึง

เวลา 12.00 น. โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่  6 ธันวาคม 2561 เท่านัน้ และสัง่จ่ายตามช่ือ

บญัชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

• เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั

ภายในวนัท าการถดัไป 

• ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องสัง่จ่าย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค เพียง 1 ฉบบัต่อใบจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ 1 ใบ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เทา่นัน้ 

ข. ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงิน การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตามที่ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ก าหนด   ได้ตัง้แต่วนัที่ 6 - 7 และ 11 ธันวาคม 2561 ตัง้แต่เวลา 9.00 

น. ถึง 16.00 น. 

(8.2.5) เอกสารประกอบการจองซือ้ (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสอืชีช้วน) 

ก. ใบรับรองการจองซือ้หุ้ น (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) 

ข. ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ค. หลกัฐานการช าระเงิน ตาม (8.2.4) 
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ง. “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัท

ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้”  และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 

FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมลู กรณีผู้

จองซือ้ประสงค์ที่จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของ    บริษัทผู้

ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) 

จ. ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับการคืนเงินค่าจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ ในกรณีมีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร

ของผู้จองซือ้ 

ฉ. เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท มีดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: (1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ (2) ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ท่ียังไม่หมดอายุของผู้มี

อ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : (1) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 

(Certificate of Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และ (2) รายช่ือผู้มี

อ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติ

บคุคล (ถ้ามี) และ (3) ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย

เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือ

รับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร 

และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท าหรือรับรอง

ความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงาน

อื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ และ
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แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian): ส าเนาหนงัสือ

มอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน ท่ียังไม่

หมดอาย ุพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือในกรณี

ที่ผู้ จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายร่วมไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้

โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้

จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย

หน่วยทรัสต์ร่วมจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีด

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลู

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ระบุในใบจองซือ้ (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 9.2 เก่ียวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้

หนว่ยทรัสต์) 

(8.3) ผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบันไทย ที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และพันธมิตรทางธุรกิจ  

(8.3.1) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ (โดยจะต้องลงนามในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์โดยผู้มีอ านาจลง

นามของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)) 

(8.3.2) กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ ที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่นๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการ

จดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซือ้ ผู้ จองซือ้

ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก

รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 
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(8.3.3) หากผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้ จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้

หนว่ยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

(8.3.4) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ ราคา 9.45 บาทต่อหน่วย 

โดยวิธีการรับช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ก. ช าระค่าจองซือ้โดยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ได้ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ในเวลาเปิด

ท าการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา ถึงเวลา 

12.00 น. โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เท่านัน้ และสัง่จ่ายตามช่ือบญัชีที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

• เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขต

เดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

• ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์จะต้องสัง่จ่าย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค เพียง 1 ฉบบัตอ่ใบจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ 1 ใบ ตอ่ 1 เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้น เทา่นัน้ 

ข. ช าระด้วยค่าจองซือ้โดยการฝากเงิน การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตามที่ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ก าหนด ได้ตัง้แต่วนัที่ 14 และ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลาเปิดท า

การของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทุนและช าระราคา ถึงเวลา 

16.00 น. 

(8.3.5) เอกสารส าหรับการจองซือ้ (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสอืชีช้วน) 

ก. ใบรับรองการจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) 

ข. ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ค. หลกัฐานการช าระเงิน ตาม (8.3.4) 

ง. “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชี

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ

สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู 
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กรณีผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของ    

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) 

จ. ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับการคืนเงินค่าจองซือ้

หน่วยทรัสต์ ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเหตุผลใดๆ ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของผู้จองซือ้ 

ฉ. เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท มีดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุส าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข

ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าวที่ยงัไม่

หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: (1) ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง

พาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดย 

ผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ                  

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) 

ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: (1) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 

(Certificate of Incorporation)  ห รือหนังสือแสดงความเ ป็นนิติบุคคล (Affidavit)  และ              

(2) รายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบ

จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และ

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ (3) ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 

(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ

โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้

จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความ

ถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสาร



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

13 
 

ได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจ้าหน้าที่ 

Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับ

จนถึงวันยื่นใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 

(แล้วแตก่รณี) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง 

ผู้ จองซื อ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) :            

ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจอง

ซือ้แทน ท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือใน

กรณีที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ร่วมไม่สามารถ

ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออม

ทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดการการจดั

จ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ร่วมจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ให้แก่ผู้จอง

ซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ จองซือ้ โดยส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ระบใุนใบจองซือ้ (โปรดดู

รายละเอียดในข้อ 9.2 เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์) 

9. การคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

(9.1) กรณีที่ต้องมีการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสอืชีช้วน) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์แตล่ะ

รายคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้ผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนั

การจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(9.1.1) กรณีที่ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ใช้สทิธิปฏิเสธ

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

(9.1.2) กรณีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์น้อยกวา่จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้ 
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(9.1.3) ในกรณีผู้จองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ อนัเนื่องมาจากการไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ตาม

เช็คคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

(9.1.4) กรณีทีม่ีการยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เนื่องจากเหตทุี่ระบไุว้ในหวัข้อ 2.7.4 “กรณีที่มีการยกเลกิการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์” ในหนงัสอืชีช้วน 

(9.2) วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ (9.1.1) (9.1.2) และ (9.1.4) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์สามารถ

เลอืกวิธีการรับเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์คืนได้ 3 วิธี ดงันี ้

(9.2.1) การโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในช่ือผู้ จองซือ้กรณีผู้ จองซือ้ช าระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) ซึ่งมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุ

ระยะเวลาการเสนอขาย ( 17 ธนัวาคม 2561) หรือ 

(9.2.2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตามที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท า

การ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ( 17 ธนัวาคม 2561) หรือ 

(9.2.3) ช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ 

และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในฐานข้อมลูผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิที่มีสทิธิ ภายใน 10 วนั

ท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ( 17 ธนัวาคม 2561) โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

คา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ (9.1.3) นัน้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ

จ าหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึ่งเป็นผู้ รับการจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้จองซือ้รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคืนเช็คค่า

จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามเช็ค

ค่าจองซือ้ โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักลา่วคืนจากผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกัน

การจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย หากผู้จองซือ้

ไม่ติดต่อขอรับเช็คดงักลา่ว ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย จะจดัสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่

ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมม่ี

สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 
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- ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ  

- การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของSHREIT เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลที่ไม่ใช่บคุคลอเมริกนั บคุคลที่ไม่มีถ่ินที่อยู่ หรือ

บคุคลที่ไม่อาศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Person) ตามนิยามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมิได้มีและจะไม่มีการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และหน่วยทรัสต์ของ SHREIT มิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่ได้มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ของมลรัฐหรือรัฐใดๆของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่อื่นใด (นอกจาก

กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศไทย) 
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แผนที่บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

ติดตอ่คณุจิรณฏัฐ์ ชาติเชิดศกัดิ ์หรือ คณุวศิน สธีุรยงประเสริฐ หรือ คณุนรีวฒัน์ คจุารีวณิช 

ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 20 อาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์  
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ : 02-658-6300 ตอ่ 1711 หรือ 1781 หรือ 1717 
โทรสาร : 02-658-6862 
 

 


