
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”)  
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 271,250,000 หน่วย แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT  

ตามสัดส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดมิต่อ 0.8750 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ในช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 11.20 – 11.50 บาทต่อหน่วย 
โดยผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นที่ 11.50 บาทต่อหน่วย 

เรียน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์”)                                                     วันที่จองซือ้ ……..........……………............................. 
ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง  ....................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................ 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  
ทัง้นี ้ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิ ตามวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 (Record Date) ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์”) 

โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้.............................................................................................................................................โทรศพัท์เคลื่อนท่ี..................................................................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมของทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท ดงันี ้

จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิที่จองซือ้ (หน่วย) ราคาเสนอขายสูงสุด (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิที่ช าระ (ตวัอักษร) 

 11.50    

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พ่ิมเติมดงักลา่วโดยช าระเป็น (ในกรณีท่ีช าระคา่จองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นเชค็ แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั) 

 เงินสด        เงินโอน        เงินโอนบาทเนต         เชค็ / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์   ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัท่ี………...……………….. 

สัง่จ่ายบญัชีช่ือ “บญัชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT – ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม” 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสตต์ามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรพัย์……......……..………………..……………….………… 

………………………………….…………....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                             น าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์  
ช่ือบญัชี…………................………………………..………......................เลขท่ี……………….…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหน่วยทรัสต์ในช่ือของผู้จองซือ้แทน) 

 ในกรณีท่ีไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับ

หน่วยทรัสต์เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐั (ส าหรับบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) และ 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)” เพ่ือน าสง่ให้แก่ TSD ในกรณีท่ีไมจ่ดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งชีว้า่ท่านอาจเป็นบคุคลอเมริกนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมน่ าฝากหน่วยทรัสตเ์ข้าบญัชี 600 โดยจะ
ด าเนินการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์ และจะจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  

 ให้ออกใบหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯด าเนินการใดๆ เพ่ือให้
การจดัท าใบหน่วยทรัสต์และสง่มอบใบหน่วยทรัสต์ให้แกข้่าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ (ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมส่ามารถขายหน่วยทรัสตท่ี์ได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการ
แรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว) 

ค าเตือน กรณีท่ีข้อมลูท่ีผู้จองซือ้ระบไุมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือไมไ่ด้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์
แทนและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ดงักลา่วตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์  ซึ่งจะท าให้ผู้จองซือ้ไมส่ามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัวนัแรก
ท่ีหน่วยทรัสต์เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากวา่ราคาเสนอขายสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นท่ีช าระไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้คนืเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ระหวา่งราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น และ/หรือ กรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับเงินคา่
จองซือ้หน่วยทรัสตใ์นสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรคนื หรือ กรณีท่ีมีการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงันี ้(กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)  
 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (การรับคนืเงินด้วยเชค็ อาจมีคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว) 
 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าช่ือ..................................................................................................................ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร……………………….…………………………………… (ช่ือบญัชีเงินฝากดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้

จะด าเนินการออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในช่ือของผู้จองซือ้แทน) ประเภทบญัชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขท่ี……………………………………....…………………………… (แนบส าเนาสมดุเงินฝาก) 

ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้า    ได้รับหนงัสอืชีช้วนในรูปแบบ ( หนงัสือ     อีเมล์)     ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วนและได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ) 

ใในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะช าระเงินคา่จองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ไมใ่ช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................  
* ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่แทจ้ริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจ้าของที่แทจ้ริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรือบคุคลที่ลูกคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผูใ้ช้อ านาจควบคมุนิติบคุคลหรือผูที้่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ที่เก่ียวขอ้ง 

• ข้าพเจ้าผา่นการศกึษาข้อมลูในเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์ หรือหนงัสือชีช้วน และรับทราบระดบัความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ท่ีข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายหนว่ยทรัสต์แล้ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท มีความเสี่ยงอยู่ในระดบั 8 ข้าพเจ้าได้ผา่นขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า KYC/CDD และได้เปิดเผย
และส่งมอบข้อมลูเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนี  ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

• ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้ามิใช่บคุคลท่ีถกูห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับวา่ หากข้าพเจ้าเข้าขา่ยเป็นบคุคลตามท่ีระบไุว้ดงักลา่ว ข้าพเจ้าจะไมม่ีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้
ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้ จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไมร่ับการจองซือ้หากผู้
จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเง่ือนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดงักลา่วหรือในจ านวนตามท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จดัสรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต ์และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ข้าพเจ้ายินยอมผูกพนัตนเองตามเง่ือนไขข้อก าหนด
และข้อความใดๆ ในหนงัสือชีช้วน และข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า 

• ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาท่ีมีการซือ้หน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่ว และบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ีย วข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวัตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมลูเก่ียวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ทัง้นีเ้พ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง 

• การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามท่ีเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน 
            
        
            

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้าท่ีมีระดับความเส่ียงต ่ากว่าระดับความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล    
โกรท) 
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทนุในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยันและประสงค์ท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผู้
จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทนุในหน่วยทรัสต์นีต้อ่ไปในอนาคต ผู้จัดการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไมม่ีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

ประเภทผู้ลงทุน 
ระดับความเส่ียงลูกค้า ระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ผลการประเมิน             

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

<=12 <=14 ความเสี่ยงต ่า 1  
13-18 15-21 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า 1-4  
19-24 22-29 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 1-5  
25-30 30-36 ความเสี่ยงสงู 1-7  
>=31 >=37 ความเสี่ยงสงูมาก 1-8   

 

ใบจองซือ้เลขที่ 

แผ่นที่ 1 ส าหรับตัวแทน 

ใบจองซือ้ส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยเลขท่ี  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 หน่วยทรัสต์ของ AIMIRT มีความเส่ียงอยู่ในระดับ 8 

หมายเหต ุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
                  โทร. 02-009-9999 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ........................................................................................................................................................... ผู้บนัทึกข้อมลู ลงช่ือ........................................................................................................................................ (ตวับรรจง)  

ผู้แนะน าการลงทนุ เลขท่ีทะเบียน………………………………..…………………………………….....……….….. รหสัพนกังาน…………………………………………………… รหสัสาขา ……………...……………………………………………………… 

     ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซือ้ 
              (………………………..……………….…………) 
หมายเหต ุส าหรับผู้จองซือ้ที่ประเมินความเสีย่งได้ต ่ากว่าระดบัความเสีย่งของ 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม 
อินดสัเทรียล โกรท เท่านัน้ 

ลงช่ือ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้ 
(……………………………….…………)    

 
 

 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เท่านัน้ 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”)  
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 271,250,000 หน่วย แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT  

ตามสัดส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดมิต่อ 0.8750 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ในช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 11.20 – 11.50 บาทต่อหน่วย 
โดยผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นที่ 11.50 บาทต่อหน่วย 

เรียน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์”)                                                     วันที่จองซือ้ ……..........……………............................. 
ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง  ....................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................ 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  
ทัง้นี ้ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิ ตามวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 (Record Date) ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์”) 

โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้.............................................................................................................................................โทรศพัท์เคลื่อนท่ี..................................................................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมของทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท ดงันี ้

จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิที่จองซือ้ (หน่วย) ราคาเสนอขายสูงสุด (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิที่ช าระ (ตวัอักษร) 

 11.50    

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พ่ิมเติมดงักลา่วโดยช าระเป็น (ในกรณีท่ีช าระคา่จองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นเชค็ แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั) 

 เงินสด        เงินโอน        เงินโอนบาทเนต         เชค็ / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์   ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัท่ี………...……………….. 

สัง่จ่ายบญัชีช่ือ “บญัชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT – ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม” 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสตต์ามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรพัย์……......……..………………..……………….………… 

………………………………….…………....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                             น าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์  
ช่ือบญัชี…………................………………………..………......................เลขท่ี……………….…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหน่วยทรัสต์ในช่ือของผู้จองซือ้แทน) 

 ในกรณีท่ีไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับ

หน่วยทรัสต์เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐั (ส าหรับบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) และ 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)” เพ่ือน าสง่ให้แก่ TSD ในกรณีท่ีไมจ่ดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งชีว้า่ท่านอาจเป็นบคุคลอเมริกนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมน่ าฝากหน่วยทรัสตเ์ข้าบญัชี 600 โดยจะ
ด าเนินการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์ และจะจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  

 ให้ออกใบหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯด าเนินการใดๆ เพ่ือให้
การจดัท าใบหน่วยทรัสต์และสง่มอบใบหน่วยทรัสต์ให้แกข้่าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ (ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมส่ามารถขายหน่วยทรัสตท่ี์ได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการ
แรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว) 

ค าเตือน กรณีท่ีข้อมลูท่ีผู้จองซือ้ระบไุมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือไมไ่ด้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์
แทนและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ดงักลา่วตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์  ซึ่งจะท าให้ผู้จองซือ้ไมส่ามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัวนัแรก
ท่ีหน่วยทรัสต์เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากวา่ราคาเสนอขายสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นท่ีช าระไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้คนืเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ระหวา่งราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น และ/หรือ กรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับเงินคา่
จองซือ้หน่วยทรัสตใ์นสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรคนื หรือ กรณีท่ีมีการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงันี ้(กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)  
 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (การรับคนืเงินด้วยเชค็ อาจมีคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว) 
 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าช่ือ..................................................................................................................ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร……………………….…………………………………… (ช่ือบญัชีเงินฝากดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้

จะด าเนินการออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในช่ือของผู้จองซือ้แทน) ประเภทบญัชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขท่ี……………………………………....…………………………… (แนบส าเนาสมดุเงินฝาก) 

ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้า    ได้รับหนงัสอืชีช้วนในรูปแบบ ( หนงัสือ     อีเมล์)     ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วนและได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ) 

ใในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะช าระเงินคา่จองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ไมใ่ช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................  
* ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่แทจ้ริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจ้าของที่แทจ้ริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรือบคุคลที่ลูกคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผูใ้ช้อ านาจควบคมุนิติบคุคลหรือผูที้่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ที่เก่ียวขอ้ง 

• ข้าพเจ้าผา่นการศกึษาข้อมลูในเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์ หรือหนงัสือชีช้วน และรับทราบระดบัความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ท่ีข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายหนว่ยทรัสต์แล้ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท มีความเสี่ยงอยู่ในระดบั 8 ข้าพเจ้าได้ผา่นขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า KYC/CDD และได้เปิดเผย
และส่งมอบข้อมลูเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนี  ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

• ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้ามิใช่บคุคลท่ีถกูห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับวา่ หากข้าพเจ้าเข้าขา่ยเป็นบคุคลตามท่ีระบไุว้ดงักลา่ว ข้าพเจ้าจะไมม่ีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้
ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไมร่ับการจองซือ้หากผู้
จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเง่ือนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดงักลา่วหรือในจ านวนตามท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จดัสรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต ์และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไขข้อก าหนด
และข้อความใดๆ ในหนงัสือชีช้วน และข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า 

• ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาท่ีมีการซือ้หน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่ว และบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้ อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวัตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมลูเก่ียวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ทัง้นีเ้พ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง 

• การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามท่ีเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน 
            
        
            

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้าท่ีมีระดับความเส่ียงต ่ากว่าระดับความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล    
โกรท) 
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทนุในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยันและประสงค์ท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผู้
จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทนุในหน่วยทรัสต์นีต้อ่ไปในอนาคต ผู้จัดการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไมม่ีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

ประเภทผู้ลงทุน 
ระดับความเส่ียงลูกค้า ระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ผลการประเมิน             

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

<=12 <=14 ความเสี่ยงต ่า 1  
13-18 15-21 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า 1-4  
19-24 22-29 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 1-5  
25-30 30-36 ความเสี่ยงสงู 1-7  
>=31 >=37 ความเสี่ยงสงูมาก 1-8   

 

ใบจองซือ้เลขที่ 

แผ่นที่ 2 ส าหรับสาขาที่รับจอง 

ใบจองซือ้ส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยเลขท่ี  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 หน่วยทรัสต์ของ AIMIRT มีความเส่ียงอยู่ในระดับ 8 

หมายเหต ุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
                  โทร. 02-009-9999 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ........................................................................................................................................................... ผู้บนัทึกข้อมลู ลงช่ือ........................................................................................................................................ (ตวับรรจง)  

ผู้แนะน าการลงทนุ เลขท่ีทะเบียน………………………………..…………………………………….....……….….. รหสัพนกังาน…………………………………………………… รหสัสาขา ……………...……………………………………………………… 

     ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซือ้ 
              (………………………..……………….…………) 
หมายเหต ุส าหรับผู้จองซือ้ที่ประเมินความเสีย่งได้ต ่ากว่าระดบัความเสีย่งของ 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม 
อินดสัเทรียล โกรท เท่านัน้ 

ลงช่ือ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้ 
(……………………………….…………)    

 
 

 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เท่านัน้ 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”)  
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 271,250,000 หน่วย แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT  

ตามสัดส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดมิต่อ 0.8750 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ในช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 11.20 – 11.50 บาทต่อหน่วย 
โดยผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นที่ 11.50 บาทต่อหน่วย 

เรียน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์”)                                                     วันที่จองซือ้ ……..........……………............................. 
ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง  ....................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................ 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  
ทัง้นี ้ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิ ตามวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 (Record Date) ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์”) 

โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้.............................................................................................................................................โทรศพัท์เคลื่อนท่ี..................................................................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมของทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท ดงันี ้

จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิที่จองซือ้ (หน่วย) ราคาเสนอขายสูงสุด (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิที่ช าระ (ตวัอักษร) 

 11.50    

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พ่ิมเติมดงักลา่วโดยช าระเป็น (ในกรณีท่ีช าระคา่จองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นเชค็ แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั) 

 เงินสด        เงินโอน        เงินโอนบาทเนต         เชค็ / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์   ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัท่ี………...……………….. 

สัง่จ่ายบญัชีช่ือ “บญัชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT – ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม” 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสตต์ามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรพัย์……......……..………………..……………….………… 

………………………………….…………....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                             น าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์  
ช่ือบญัชี…………................………………………..………......................เลขท่ี……………….…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหน่วยทรัสต์ในช่ือของผู้จองซือ้แทน) 

 ในกรณีท่ีไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับ

หน่วยทรัสต์เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐั (ส าหรับบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) และ 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)” เพ่ือน าสง่ให้แก่ TSD ในกรณีท่ีไมจ่ดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งชีว้า่ท่านอาจเป็นบคุคลอเมริกนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมน่ าฝากหน่วยทรัสตเ์ข้าบญัชี 600 โดยจะ
ด าเนินการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์ และจะจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  

 ให้ออกใบหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯด าเนินการใดๆ เพ่ือให้
การจดัท าใบหน่วยทรัสต์และสง่มอบใบหน่วยทรัสต์ให้แกข้่าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ (ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมส่ามารถขายหน่วยทรัสตท่ี์ได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการ
แรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว) 

ค าเตือน กรณีท่ีข้อมลูท่ีผู้จองซือ้ระบไุมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือไมไ่ด้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์
แทนและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ดงักลา่วตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์  ซึ่งจะท าให้ผู้จองซือ้ไมส่ามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัวนัแรก
ท่ีหน่วยทรัสต์เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากวา่ราคาเสนอขายสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นท่ีช าระไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้คนืเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ระหวา่งราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น และ/หรือ กรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับเงินคา่
จองซือ้หน่วยทรัสตใ์นสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรคนื หรือ กรณีท่ีมีการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงันี ้(กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)  
 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (การรับคนืเงินด้วยเชค็ อาจมีคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว) 
 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าช่ือ..................................................................................................................ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร……………………….…………………………………… (ช่ือบญัชีเงินฝากดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้

จะด าเนินการออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในช่ือของผู้จองซือ้แทน) ประเภทบญัชี…………………………………….…………..………..………..………….. เลขท่ี……………………………………....…………………………… (แนบส าเนาสมดุเงินฝาก) 

ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้า    ได้รับหนงัสอืชีช้วนในรูปแบบ ( หนงัสือ     อีเมล์)     ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วนและได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ) 

ใในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะช าระเงินคา่จองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ไมใ่ช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................  
* ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่แทจ้ริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจ้าของที่แทจ้ริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรือบคุคลที่ลูกคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผูใ้ช้อ านาจควบคมุนิติบคุคลหรือผูที้่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ที่เก่ียวขอ้ง 

• ข้าพเจ้าผา่นการศกึษาข้อมลูในเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์ หรือหนงัสือชีช้วน และรับทราบระดบัความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ท่ีข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายหนว่ยทรัสต์แล้ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท มีความเสี่ยงอยู่ในระดบั 8 ข้าพเจ้าได้ผา่นขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า KYC/CDD และได้เปิดเผย
และส่งมอบข้อมลูเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนี  ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

• ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้ามิใช่บคุคลท่ีถกูห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับวา่ หากข้าพเจ้าเข้าขา่ยเป็นบุคคลตามท่ีระบไุว้ดงักลา่ว ข้าพเจ้าจะไมม่ีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้
ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไมร่ับการจองซือ้หากผู้
จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเง่ือนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดงักลา่วหรือในจ านวนตามท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จดัสรรให้ และจะไม่
ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต ์และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไขข้อก าหนด
และข้อความใดๆ ในหนงัสือชีช้วน และข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหน้า 

• ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาท่ีมีการซือ้หน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่ว และบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวัตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมลูเก่ียวกับผู้รับ
ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ทัง้นีเ้พ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง 

• การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามท่ีเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน 
            
        
            

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้าท่ีมีระดับความเส่ียงต ่ากว่าระดับความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล    
โกรท) 
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทนุในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยันและประสงค์ท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผู้
จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทนุในหน่วยทรัสต์นีต้อ่ไปในอนาคต ผู้จัดการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไมม่ีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

ประเภทผู้ลงทุน 
ระดับความเส่ียงลูกค้า ระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ผลการประเมิน             

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

<=12 <=14 ความเสี่ยงต ่า 1  
13-18 15-21 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า 1-4  
19-24 22-29 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 1-5  
25-30 30-36 ความเสี่ยงสงู 1-7  
>=31 >=37 ความเสี่ยงสงูมาก 1-8   

 

ใบจองซือ้เลขที่ 

แผ่นที่ 3 ส าหรับผู้จองซือ้ 

ใบจองซือ้ส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยเลขท่ี  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 หน่วยทรัสต์ของ AIMIRT มีความเส่ียงอยู่ในระดับ 8 

หมายเหต ุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
                  โทร. 02-009-9999 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ........................................................................................................................................................... ผู้บนัทึกข้อมลู ลงช่ือ........................................................................................................................................ (ตวับรรจง)  

ผู้แนะน าการลงทนุ เลขท่ีทะเบียน………………………………..…………………………………….....……….….. รหสัพนกังาน…………………………………………………… รหสัสาขา ……………...……………………………………………………… 

     ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซือ้ 
              (………………………..……………….…………) 
หมายเหต ุส าหรับผู้จองซือ้ที่ประเมินความเสีย่งได้ต ่ากว่าระดบัความเสีย่งของ 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม 
อินดสัเทรียล โกรท เท่านัน้ 

ลงช่ือ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้ 
(……………………………….…………)    

 
 

 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เท่านัน้ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

BROKER 

002 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั   

029 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

003 
บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  

030 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   

032 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั     

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

034 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

006 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

038 
บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

048 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั   

050 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

051 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED  

013 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

052 
บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

200 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) 

211 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

213 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

221 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 

224 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED  BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

230 
บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED  GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      

248 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

924 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 


