หน่ วยทรั สต์ ของ AIMIRT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

แผ่ นที่ 1 สาหรับตัวแทน

ใบจองซือ้ สาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ใบจองซื ้อเลขที่

ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”)
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมจานวนไม่ เกิน 271,250,000 หน่ วย แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เดิมของ AIMIRT
ตามสัดส่ วน 1 หน่ วยทรั สต์ เดิมต่ อ 0.8750 หน่ วยทรัสต์ ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม ในช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น 11.20 – 11.50 บาทต่ อหน่ วย
โดยผู้จองซือ้ จะต้ องชาระค่ าจองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ นที่ 11.50 บาทต่ อหน่ วย
เรียน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ”)
วันที่จองซือ้ ……..........…………….............................
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................

ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เท่านัน้

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .......................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล  อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ทัง้ นี ้ ที่อยู่ให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิ ตามวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ท่ ไี ด้ รับสิทธิในการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (Record Date) ซึ่งผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์
ได้ รับจาก บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ”)
โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ .............................................................................................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.....................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ดังนี ้

จานวนหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมที่จองซือ้ (หน่ วย)

ราคาเสนอขายสูงสุด (บาทต่ อหน่ วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

11.50
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวโดยชาระเป็ น (ในกรณีที่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดี ยวกัน)
 เงินสด

 เงินโอน

 เงินโอนบาทเนต

 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่………...………………..

สัง่ จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT – ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม”
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 ในกรณีที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์……......……..………………..……………….…………
………………………………….…………....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบัญชี…………................………………………..………......................เลขที่……………….…………ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบหน่ วยทรัสต์ในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
 ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันในชื
้ ่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั TSD โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (กรณีเลือกรับ
หน่วยทรัสต์เข้ าบัญชี 600 ในช่องนี ้ กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) และ
“แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุ คล)” เพื่อนาส่งให้ แก่ TSD ในกรณีที่ไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด หรือมีข้อบ่งชี ้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหน่วยทรัสต์เข้ าบัญชี 600 โดยจะ
ดาเนินการออกเป็ นใบหน่วยทรัสต์ และจะจัดส่งใบหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์)
 ให้ ออกใบหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหน่วยทรัสต์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทฯดาเนินการใดๆ เพื่อให้
การจัดทาใบหน่วยทรัสต์และส่งมอบใบหน่วยทรัสต์ให้ แก่ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการ
แรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว)
คาเตือน กรณีที่ข้อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบหน่วยทรัสต์
แทนและจัดส่งใบหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะทาให้ ผ้จู องซื ้อไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ได้ทนั วันแรก
ที่หน่วยทรัสต์เข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ นที่ชาระไว้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ คนื เงินส่วนต่างค่าจองซื ้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น และ/หรือ กรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเงินค่า
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน หรือ กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังนี ้ (กรุณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน)
้
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ (การรับคืนเงินด้ วยเช็ค อาจมีคา่ ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งผู้จองซื ้อต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว)
 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ..................................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร……………………….…………………………………… (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนัน้
จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) ประเภทบัญชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขที่……………………………………....…………………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝาก)
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ า  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนในรูปแบบ ( หนังสือ  อีเมล์)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวนและได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ ว (รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ ใส่เครื่องหมายใดๆ)
ใในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง* ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................
* ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริ งหรื อมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรื อบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบคุ คลหรื อผูท้ ี่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

• ข้ าพเจ้ าผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชี ้ชวน และรับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายหน่วยทรัสต์แล้ ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์

•

•

•
•

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8 ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการด
้
าเนินการทาความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และได้ เปิ ดเผย
และส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์มีความจาเป็ นต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซือ้ หน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อหากผู้
จองซื ้อหน่วยทรัสต์กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้ หน่วยทรัสต์จานวนดังกล่าวหรื อในจานวนตามที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จดั สรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนด
และข้ อความใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน และข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึ่งจะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซื ้อหน่วยทรัสต์ และมิได้ เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบันการเงิน (รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ย วข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ ารวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ า ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง
การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(……………………………….…………)

ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้ าที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล
โกรท)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้พบว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยั นและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้
จองซือ้ ด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ อ่ ไปในอนาคต ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ประเภทผู้ลงทุน
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
<=12
<=14
13-18
15-21
19-24
22-29
25-30
30-36
>=31
>=37

ระดับความเสี่ยงลูกค้า

ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

ผลการประเมิน

ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูงมาก

1
1-4
1-5
1-7
1-8







ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(………………………..……………….…………)
หมายเหตุ สาหรับผู้จองซื ้อที่ประเมินความเสีย่ งได้ ต่ากว่าระดับความเสีย่ งของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท เท่านั ้น

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผู้บนั ทึกข้ อมูล ลงชื่อ........................................................................................................................................ (ตัวบรรจง)
ผู้แนะนาการลงทุน เลขที่ทะเบียน………………………………..…………………………………….....……….….. รหัสพนักงาน…………………………………………………… รหัสสาขา ……………...………………………………………………………
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9999

หน่ วยทรั สต์ ของ AIMIRT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

แผ่ นที่ 2 สาหรับสาขาที่รับจอง

ใบจองซือ้ สาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ใบจองซื ้อเลขที่

ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”)
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมจานวนไม่ เกิน 271,250,000 หน่ วย แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เดิมของ AIMIRT
ตามสัดส่ วน 1 หน่ วยทรั สต์ เดิมต่ อ 0.8750 หน่ วยทรัสต์ ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม ในช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น 11.20 – 11.50 บาทต่ อหน่ วย
โดยผู้จองซือ้ จะต้ องชาระค่ าจองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ นที่ 11.50 บาทต่ อหน่ วย
เรียน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ”)
วันที่จองซือ้ ……..........…………….............................
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................

ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เท่านัน้

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .......................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล  อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ทัง้ นี ้ ที่อยู่ให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิ ตามวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ท่ ไี ด้ รับสิทธิในการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (Record Date) ซึ่งผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์
ได้ รับจาก บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ”)
โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ .............................................................................................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.....................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ดังนี ้

จานวนหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมที่จองซือ้ (หน่ วย)

ราคาเสนอขายสูงสุด (บาทต่ อหน่ วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

11.50
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวโดยชาระเป็ น (ในกรณีที่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดี ยวกัน)
 เงินสด

 เงินโอน

 เงินโอนบาทเนต

 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่………...………………..

สัง่ จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT – ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม”
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 ในกรณีที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์……......……..………………..……………….…………
………………………………….…………....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบัญชี…………................………………………..………......................เลขที่……………….…………ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบหน่วยทรัสต์ในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
 ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันในชื
้ ่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั TSD โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (กรณีเลือกรับ
หน่วยทรัสต์เข้ าบัญชี 600 ในช่องนี ้ กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) และ
“แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุ คล)” เพื่อนาส่งให้ แก่ TSD ในกรณีที่ไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด หรือมีข้อบ่งชี ้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหน่วยทรัสต์เข้ าบัญชี 600 โดยจะ
ดาเนินการออกเป็ นใบหน่วยทรัสต์ และจะจัดส่งใบหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์)
 ให้ ออกใบหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหน่วยทรัสต์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทฯดาเนินการใดๆ เพื่อให้
การจัดทาใบหน่วยทรัสต์และส่งมอบใบหน่วยทรัสต์ให้ แก่ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการ
แรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว)
คาเตือน กรณีที่ข้อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบหน่วยทรัสต์
แทนและจัดส่งใบหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะทาให้ ผ้จู องซื อ้ ไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ได้ทนั วันแรก
ที่หน่วยทรัสต์เข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ นที่ชาระไว้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ คนื เงินส่วนต่างค่าจองซื ้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น และ/หรือ กรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเงินค่า
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน หรือ กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังนี ้ (กรุณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน)
้
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ (การรับคืนเงินด้ วยเช็ค อาจมีคา่ ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งผู้จองซื ้อต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว)
 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ..................................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร……………………….…………………………………… (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนัน้
จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) ประเภทบัญชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขที่……………………………………....…………………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝาก)
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ า  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนในรูปแบบ ( หนังสือ  อีเมล์)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวนและได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ ว (รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ ใส่เครื่องหมายใดๆ)
ใในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง* ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................
* ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริ งหรื อมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรื อบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบคุ คลหรื อผูท้ ี่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

• ข้ าพเจ้ าผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชี ้ชวน และรับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายหน่วยทรัสต์แล้ ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์

•

•

•
•

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8 ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการด
้
าเนินการทาความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และได้ เปิ ดเผย
และส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์มีความจาเป็ นต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ า เข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซือ้ หน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ตกลงและรั บทราบว่า ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อหากผู้
จองซื ้อหน่วยทรัสต์กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้ หน่วยทรัสต์จานวนดังกล่าวหรื อในจานวนตามที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จดั สรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนด
และข้ อความใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน และข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึ่งจะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซื ้อหน่วยทรัสต์ และมิได้ เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรั ฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบันการเงิน (รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ ารวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ า ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นที่เกี่ยวข้ อง
การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(……………………………….…………)

ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้ าที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล
โกรท)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้พบว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยั นและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้
จองซือ้ ด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ อ่ ไปในอนาคต ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ประเภทผู้ลงทุน
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
<=12
<=14
13-18
15-21
19-24
22-29
25-30
30-36
>=31
>=37

ระดับความเสี่ยงลูกค้า

ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

ผลการประเมิน

ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูงมาก

1
1-4
1-5
1-7
1-8







ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(………………………..……………….…………)
หมายเหตุ สาหรับผู้จองซื ้อที่ประเมินความเสีย่ งได้ ต่ากว่าระดับความเสีย่ งของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท เท่านั ้น

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผู้บนั ทึกข้ อมูล ลงชื่อ........................................................................................................................................ (ตัวบรรจง)
ผู้แนะนาการลงทุน เลขที่ทะเบียน………………………………..…………………………………….....……….….. รหัสพนักงาน…………………………………………………… รหัสสาขา ……………...………………………………………………………
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9999

หน่ วยทรั สต์ ของ AIMIRT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

แผ่ นที่ 3 สาหรับผู้จองซือ้

ใบจองซือ้ สาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ใบจองซื ้อเลขที่

ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”)
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมจานวนไม่ เกิน 271,250,000 หน่ วย แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เดิมของ AIMIRT
ตามสัดส่ วน 1 หน่ วยทรั สต์ เดิมต่ อ 0.8750 หน่ วยทรัสต์ ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม ในช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น 11.20 – 11.50 บาทต่ อหน่ วย
โดยผู้จองซือ้ จะต้ องชาระค่ าจองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ นที่ 11.50 บาทต่ อหน่ วย
เรียน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ”)
วันที่จองซือ้ ……..........…………….............................
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................

ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เท่านัน้

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .......................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล  อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ทัง้ นี ้ ที่อยู่ให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิ ตามวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ท่ ไี ด้ รับสิทธิในการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (Record Date) ซึ่งผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์
ได้ รับจาก บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ”)
โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ .............................................................................................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.....................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ดังนี ้

จานวนหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมที่จองซือ้ (หน่ วย)

ราคาเสนอขายสูงสุด (บาทต่ อหน่ วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

11.50
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวโดยชาระเป็ น (ในกรณีที่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดี ยวกัน)
 เงินสด

 เงินโอน

 เงินโอนบาทเนต

 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่………...………………..

สัง่ จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT – ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม”
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 ในกรณีที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์……......……..………………..……………….…………
………………………………….…………....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบัญชี…………................………………………..………......................เลขที่……………….…………ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบหน่วยทรัสต์ในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
 ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันในชื
้ ่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั TSD โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (กรณีเลือกรับ
หน่วยทรัสต์เข้ าบัญชี 600 ในช่องนี ้ กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) และ
“แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุ คล)” เพื่อนาส่งให้ แก่ TSD ในกรณีที่ไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด หรือมีข้อบ่งชี ้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหน่วยทรัสต์เข้ าบัญชี 600 โดยจะ
ดาเนินการออกเป็ นใบหน่วยทรัสต์ และจะจัดส่งใบหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์)
 ให้ ออกใบหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหน่วยทรัสต์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทฯดาเนินการใดๆ เพื่อให้
การจัดทาใบหน่วยทรัสต์และส่งมอบใบหน่วยทรัสต์ให้ แก่ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการ
แรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว)
คาเตือน กรณีที่ข้อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบหน่วยทรัสต์
แทนและจัดส่งใบหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะทาให้ ผ้จู องซื อ้ ไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ได้ทนั วันแรก
ที่หน่วยทรัสต์เข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ นที่ชาระไว้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ คนื เงินส่วนต่างค่าจองซื ้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น และ/หรือ กรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเงินค่า
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน หรือ กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังนี ้ (กรุณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน)
้
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ (การรับคืนเงินด้ วยเช็ค อาจมีคา่ ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งผู้จองซื ้อต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว)
 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ..................................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร……………………….…………………………………… (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนัน้
จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) ประเภทบัญชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขที่……………………………………....…………………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝาก)
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ า  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนในรูปแบบ ( หนังสือ  อีเมล์)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวนและได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ ว (รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ ใส่เครื่องหมายใดๆ)
ใในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง* ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................
* ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริ งหรื อมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรื อบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบคุ คลหรื อผูท้ ี่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

• ข้ าพเจ้ าผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชี ้ชวน และรับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายหน่วยทรัสต์แล้ ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์

•

•

•
•

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8 ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการด
้
าเนินการทาความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และได้ เปิ ดเผย
และส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรั สต์มีความจาเป็ นต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุ คคลตามที่ระบุไว้ ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซือ้ หน่วยทรั สต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกั นการจาหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อหากผู้
จองซื ้อหน่วยทรัสต์กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้ หน่วยทรัสต์จานวนดังกล่าวหรื อในจานวนตามที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จดั สรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนด
และข้ อความใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน และข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึ่งจะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซื ้อหน่วยทรัสต์ และมิได้ เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบันการเงิน (รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงต น และ/หรื อการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ ารวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ า ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง
การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(……………………………….…………)

ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้ าที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล
โกรท)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้พบว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยั นและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้
จองซือ้ ด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ อ่ ไปในอนาคต ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ประเภทผู้ลงทุน
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
<=12
<=14
13-18
15-21
19-24
22-29
25-30
30-36
>=31
>=37

ระดับความเสี่ยงลูกค้า

ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

ผลการประเมิน

ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูงมาก

1
1-4
1-5
1-7
1-8







ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซื ้อ
(………………………..……………….…………)
หมายเหตุ สาหรับผู้จองซื ้อที่ประเมินความเสีย่ งได้ ต่ากว่าระดับความเสีย่ งของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท เท่านั ้น

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผู้บนั ทึกข้ อมูล ลงชื่อ........................................................................................................................................ (ตัวบรรจง)
ผู้แนะนาการลงทุน เลขที่ทะเบียน………………………………..…………………………………….....……….….. รหัสพนักงาน…………………………………………………… รหัสสาขา ……………...………………………………………………………
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9999

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

Participant No.

Company Name

Participant No.

ชื่อบริษัท
Company Name

BROKER

002
003
004
005
006
007
008
011
013

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

029
030
032
034
038
048
050
051
052

บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

014
015
016
019
022
023

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

027

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

200
211
213
221
224
230

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

026

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

248
924

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจองซื อ้ หน่ วยทรั ส ต์ ของทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท สาหรั บ ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิม
(Preferential Offering)
1. ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม (Preferential Offering)
หมายถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่ใช่บคุ คลสัญชาติอเมริ กา แคนาดา
ญี่ ปุ่น หรื อสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย เพื่อมิให้ การเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิ่มเติมในครั ง้ นีม้ ีหน้ าที่เพิ่มเติมจาก
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื ออาจถูกพิจารณาว่าเป็ น
การกระทาการที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ โดยวันกาหนดรายชื่อประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง (Record Date) คือ วันที่ 17
กรกฎาคม 2562 ซึ่ง จัด ท าโดย บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ”)
(“ฐานข้ อมูลผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ”)
2. จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ เี สนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิ
(2.1) จ านวนประมาณ 135,625,000 หน่ว ย หรื อ ประมาณร้ อยละ 50 ของหน่วยทรั สต์ ที่จะมีการออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
(2.2) ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติม
ในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
(2.3) ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว นี ้ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิของประชาชน
ทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความ
จานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่เสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป แล้ วหรื อไม่ก็ได้
3. อัตราส่ วนหน่ วยทรัสต์ เดิมต่ อหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
อัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.8750 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่ เติม
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4. ราคาเสนอขาย
11.20 – 11.50 บาทต่อหน่วยทรัสต์
5. ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
6. ระยะเวลาจองซือ้ และสถานที่จองซือ้ สาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสทิ ธิ
(6.1) ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล
สามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ภายในระยะเวลาจอง
ซื ้อ ตังแต่
้ 08.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 หรื อเวลาเปิ ดทาการของ
สาขาถึงเวลา 15.30 น.
(6.2) ผู้จองซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่ไม่ ได้ นาส่ งใบ Bookbuilding และผู้จองซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลที่มอบ
อานาจให้ ผ้ ดู ูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจองซือ้ แทน
สามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา เลขที่
9 G Tower ชัน้ 15 ฝั่ งปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-1282440-42 ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตังแต่
้ 08.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม
2562
(6.3) ผู้จองซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบันไทย ที่ได้ นาส่ งใบ Bookbuilding
สามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคาเลขที่
9 G Tower ชัน้ 15 ฝั่ งปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-1282440-42 ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตังแต่
้ 08.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562
7. ระยะเวลาขอรั บ หนั ง สื อ ชี ช้ วนและใบจองซื อ้ หน่ วยทรั ส ต์ ส าหรั บ ประชาชนทั่ ว ไปเฉพาะกลุ่ ม ซึ่ ง เป็ นผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์ เดิม
เอกสารประกอบการจองซื ้อจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลังจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์
AIMIRT ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยของกองทรัสต์ AIMIRT ที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหน่วยทรัสต์ ไม่ได้ รับเอกสารดังกล่าว
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สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่สานักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ภายหลังจากที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ จนถึงสิ ้นสุดวันจอง
ซื ้อภายในเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ทังนี
้ ้ ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีสิทธิสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวน และ
ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์พร้ อมสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 - 6 ได้ ที่เว็บไซต์ของกองทรัสต์ AIMIRT (www.aimirt.com) ตังแต่
้ วนั ที่ 23
สิงหาคม 2562 หรื อวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้
8. วิธีการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เอกสารประกอบการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ สาหรับสาหรับ
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม
(8.1) ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
(8.1.1) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ จะต้ องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ หน่วยทรั สต์ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ ผู้จ องซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ หากผู้จ องซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ เ ป็ นนิ ติ บุค คล จะต้ อ งลงนามใน
ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(8.1.2) กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งได้ ผ่าน
ขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลูก ค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรั บ
ความเสี่ ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ยแล้ ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอกรายละเอี ย ดถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและชัด เจน พร้ อมลง
ลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบ
จองซื ้อ
(8.1.3) หากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
(8.1.4) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องชาระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อที่ ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วง
ราคาเสนอขายเบื อ้ งต้ น คื อ 11.50 บาทต่ อ หน่ ว ย โดยวิ ธี ก ารรั บ ช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ชาระค่าจองซื ้อโดยเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของ
สาขาถึงเวลา 15.30 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อโดยชาระเป็ น
เงิ นสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้ าบัญชีชื่อ “บัญชีจองซือ้
หน่ วยทรั สต์ AIMIRT - ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิม” ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ การโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
(จานวนเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้ รับ ต้ อง
เท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
ชาระค่าจองซื ้อโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของสาขาถึงเวลา 15.30 น.
และวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของสาขาถึงเวลา 12.00 น. ผู้
จองซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เ ช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่เกิน 1 สิงหาคม
2562 เท่านัน้ โดยให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ AIMIRT- ผู้ถือหน่ วยทรั สต์
เดิม” ทังนี
้ ้ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายใน
วันทาการถัดไป พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
(8.1.5) เอกสารประกอบการจองซื ้อ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี ้ชวน)
ก. ใบรับรองการจองหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ฯ”)
ข. ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ค. หลักฐานการชาระเงิน ตาม (8.1.4)
ง.

“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” สาหรั บผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล”
สาหรับผู้จองซื ้อนิติบคุ คลเท่านัน้ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์
ที่จะใช้ บริ การของศูนย์ฝากหลักทรัพย์โดยการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม
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สาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้เสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
จ. สาเนาหน้ าแรกของสมุด บัญชี เงิ น ฝากพร้ อมรั บ รองสาเนาถูกต้ อ งสาหรั บ การคื น เงิ น ค่าจองซือ้
หน่วยทรัสต์ ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใดๆ ด้ วยวิธีโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้จองซื ้อ
ฉ. เอกสารประกอบการจองซื ้อของผู้จองซื ้อแต่ละประเภท มีดงั ต่อไปนี ้
ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่บตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มี
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: (1) สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ (2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่ หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใดๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน
เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อ ที่เปิ ดไว้ กบั
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแส
รายวันดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้
จองซื ้อ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 9.2 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชี หรื อในกรณี
ที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดย
วิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้จอง
ซื อ้ ได้ ไม่ ว่ า จะด้ ว ยสาเหตุใ ดก็ ต าม ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ยจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
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ในนามผู้จองซื ้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์
(โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 9.2 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
(8.2) ผู้จองซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่ไม่ ได้ นาส่ งใบ Bookbuilding และผู้จองซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลที่มอบ
อานาจให้ ผ้ ดู ูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจองซือ้ แทน
(8.2.1) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ จะต้ องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ หน่วยทรั สต์ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยจะต้ องลงนามในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์โดยผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(8.2.2) กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งได้ ผ่าน
ขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลูก ค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรั บ
ความเสี่ ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ยแล้ ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอกรายละเอี ย ดถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและชัด เจน พร้ อมลง
ลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบ
จองซื ้อ
(8.2.3) หากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
(8.2.4) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องชาระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อที่ ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วง
ราคาเสนอขายเบื อ้ งต้ น คื อ 11.50 บาทต่ อ หน่ ว ย โดยวิ ธี ก ารรั บ ช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยทรั สต์ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชาระค่าจองซื ้อโดยเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงิน
ค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อโดยชาระเป็ นเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้ าบัญชีชื่อ “บัญชีจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ AIMIRT - ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิม”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื ้อต้ อง
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รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
(จานวนเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้ รับ ต้ องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
ชาระค่าจองซื ้อโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. –15.30 น. และวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. –
12.00 น. ผู้จองซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่เกิน 1
สิงหาคม 2562 เท่านัน้ โดยให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ AIMIRT- ผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ เดิม” ทังนี
้ ้ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชี
เดียวกันภายในวันทาการถัดไป พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้
ด้ านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
(8.2.5) เอกสารประกอบการจองซื ้อ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี ้ชวน)
ก.

ใบรับรองการจองซื ้อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ

ข.

ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์

ค.

หลักฐานการชาระเงิน ตาม (8.2.4)

ง.

“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน”
้ และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล กรณีผ้ ู
จองซื ้อประสงค์ที่จะใช้ บริ การของศูนย์ฝากหลักทรัพย์โดยการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามสาหรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อ

จ.

สาเนาหน้ าแรกของสมุด บัญชี เงิ น ฝากพร้ อมรั บ รองสาเนาถูกต้ อ งสาหรั บ การคืน เงิ น ค่าจองซือ้
หน่วยทรัสต์ ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใดๆ ด้ วยวิธีโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้จองซื ้อ

ฉ.

เอกสารประกอบการจองซื ้อของผู้จองซื ้อแต่ละประเภท มีดงั ต่อไปนี ้
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ประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: (1) สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ (2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian): สาเนาหนังสือ
มอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อมแนบ
สาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้
ข้ างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
แทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใดๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน
เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อ ที่เปิ ดไว้ กบั
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแส
รายวันดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้
จองซื ้อ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 9.2 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มีชื่อผู้จองซือ้ และเลขที่บญ
ั ชี หรื อในกรณี
ที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดย
วิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้จอง
ซื อ้ ได้ ไม่ ว่ า จะด้ ว ยสาเหตุใ ดก็ ต าม ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ยจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ในนามผู้จองซื ้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์
(โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 9.2 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
(8.3) ผู้จองซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบันไทย ที่ได้ นาส่ งใบ Bookbuilding
(8.3.1) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ หน่วยทรั สต์ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยจะต้ องลงนามในใบจองซื ้อหน่วยทรั สต์โดยผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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(8.3.2) กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งได้ ผ่าน
ขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลูก ค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรั บ
ความเสี่ ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ยแล้ ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอกรายละเอี ย ดถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและชัด เจน พร้ อมลง
ลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบ
จองซื ้อ
(8.3.3) หากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์มีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
(8.3.4) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ จะต้ องชาระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่ จองซื ้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย โดย
วิธีการรับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชาระค่าจองซื ้อโดยเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตาม
จานวนที่จองซื ้อโดยชาระเป็ นเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้ า
บัญชี ชื่อ “บั ญ ชี จ องซื อ้ หน่ วยทรั ส ต์ AIMIRT - ผู้ ถือ หน่ วยทรั ส ต์ เดิ ม ” ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ทังนี
้ ้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
และ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
(จานวนเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ได้ รับ ต้ องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
ชาระค่าจองซื ้อโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. –12.00 น. ผู้
จองซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่เกิน 7 สิงหาคม
2562 เท่านัน้ โดยให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ AIMIRT - ผู้ถือหน่ วยทรั สต์
เดิม” ทังนี
้ ้ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายใน
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วันทาการถัดไป พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ ไว้ ด้านหลังเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
(8.3.5) เอกสารสาหรับการจองซื ้อ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี ้ชวน)
ก.

ใบรับรองการจองซื ้อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ

ข.

ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์

ค.

หลักฐานการชาระเงิน ตาม (8.3.4)

ง.

“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ หลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรั พย์ฝากเข้ า บัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน”
้ และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะใช้ บริ การของศูนย์ฝากหลักทรัพย์โดยการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) หากผู้จองซื ้อดังกล่าว
ไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อ

จ.

สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากพร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ องสาหรั บการคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่ว ยทรั สต์ ในกรณี มีการคืน เงิ น ค่าจองซือ้ ด้ วยเหตุผลใดๆ ด้ ว ยวิ ธีโอนเงิ นเข้ าบัญชี เงิ นฝาก
ธนาคารของผู้จองซื ้อ

ฉ.

เอกสารประกอบการจองซื ้อของผู้จองซื ้อแต่ละประเภท มีดงั ต่อไปนี ้
ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: (1) สาเนาหนังสือรั บรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูก ต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ (2) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้
มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian): สาเนาหนังสือ
มอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู ูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อม
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แนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อที่
ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจ
ลงนามแทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบคุ คล
(ถ้ ามี)
ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใดๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอน
เงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อ ที่เปิ ด
ไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
กระแสรายวันดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรง
กับชื่ อผู้จองซือ้ พร้ อมทัง้ ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 9.2 เกี่ ยวกับ
วิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชี หรื อใน
กรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ
โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้
จองซื ้อได้ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่ า ยในนามผู้จ องซื อ้ โดยส่ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู่ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มูล ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 9.2 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
9. การคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
(9.1) กรณีท่ ตี ้ องมีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี ้ชวน)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ คืนเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีตา่ ง ๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดดังต่อไปนี ้
(9.1.1) กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น
(9.1.2) กรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรื อผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ใช้ สิทธิปฏิเสธ
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
(9.1.3) กรณีผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อ
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(9.1.4) กรณีผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อตาม
เช็คค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์
(9.1.5) กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.7.5 “กรณีที่มีการยกเลิก
การเสนอขายหน่วยทรัสต์” ในหนังสือชี ้ชวน
(9.2) วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
การคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่ระบุไว้ ในข้ อ (9.1.1) (9.1.2) (9.1.3) และ (9.1.5) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์
สามารถเลือกวิธีการรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์คืนได้ 2 วิธี ดังนี ้
(9.2.1) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขาย (7 สิงหาคม 2562) หรื อ
(9.2.2) จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อที่ระบุในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย (7 สิงหาคม 2562) โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
เรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
การคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรั สต์ในกรณีที่ ระบุไว้ ในข้ อ (9.2.2) นัน้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผู้รับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์จากผู้จองซื ้อรายนัน้ ๆ จะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซื ้อให้ แก่
ผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซื ้อ
โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หน่วยทรั สต์ ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อ ภายใน 30 วันหลังสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากผู้จองซือ้ ไม่ติดต่อขอรับเช็ค
ดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหน่วยทรั สต์ จะจัดส่งเช็ คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย
และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
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เรื่อง
subject:

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XB)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โก
รท (AIMIRT)
Notification of the Other Benefit (XB) of AIMIRT

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

AIMIRT

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XB

15/07/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

18/07/2019

อัตราส่วน (ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)

1 : 0.875

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

11.50

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

30/07/2019 - 01/08/2019

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
26/07/2019

