ที่ AIMRM 093/2564
วันที่ 25 มิถนุ ำยน 2564
เรื่อง

แจ้งสิทธิและรำยละเอียดกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง

เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT

สิ่งที่ส่งมำด้วย

1. ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
เดิ ม ที่ มี ร ำยชื่ อ ปรำกฏในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ (Record Date) ตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ
หน่วยทรัสต์โดยไม่จดั สรรให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีจะทำให้กองทรัสต์ AIMIRT มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering : PPO)
3. สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของกองทรัสต์ AIMIRT
4. ใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT สำหรับกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง สำหรับผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ตำมสัดส่วน
กำรถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีจะทำให้กองทรัสต์ AIMIRT มีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering : PPO)
5. แบบสอบถำมเพื่อหำข้อบ่งชีก้ ำรเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพำะผูป้ ระสงค์นำ
หลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
6. คำรับรองสถำนะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตำม FATCA สำหรับผูจ้ องซือ้ ที่เป็ นนิติ
บุคคลเท่ำนัน้
7. หนังสือมอบอำนำจ สำหรับกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT
8. รำยชื่อประเทศของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีกองทรัสต์ AIMIRT พิจำรณำปฏิเสธไม่เสนอขำยหรือไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุญำตให้ บริษัท
เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ ม อิ นดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรั ส ต์ AIMIRT”) เสนอขำย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สองของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2564 และแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
มีผลบังคับใช้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2564 โดยสำระสำคัญของหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมดังกล่ำว ปรำกฎรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในสรุ ปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของกองทรัสต์ AIMIRT
(“สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3”) นัน้
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บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ในกำร
เพิ่มทุนครัง้ ที่สอง ดังต่อไปนี ้
1. จำนวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกเพิ่มเติมในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่ สอง ของกองทรัสต์ AIMIRT มีจำนวนทั้งสิน้ ไม่เกิน
172,268,908 หน่วย โดยแบ่งเป็ น
1.1 ส่วนที่เสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่
21 มิ ถุ น ำยน 2564 ตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หน่ ว ยทรัส ต์โ ดยไม่ จัด สรรให้ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ี จ ะท ำให้
กองทรัสต์ AIMIRT มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (“ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ ”) ประมำณร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดที่ออกและ
เสนอขำยเพิ่มเติมในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สองนี ้ หรือประมำณ 137,815,126 หน่วย
โดยรำยชื่อประเทศของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่กองทรัสต์ AIMIRT อำจพิจำรณำไม่เสนอขำยหรือไม่
จั ด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ใ ห้ต ำมหลั ก เกณฑ์ข้ำ งต้น เป็ น ไปตำมที่ ป รำกฏในรำยชื่ อ ประเทศของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ท่ีกองทรัสต์ AIMIRT พิจำรณำปฏิเสธไม่เสนอขำยหรือไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (“สิ่ง
ทีส่ ่งมาด้วย 8”)
สำหรับกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์ท่เี สนอขำยเพิ่มเติม ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ อำจแสดงควำม
จำนงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้ นีต้ ำมสิทธิท่ีได้รบั จัดสรร หรือเกินกว่ำสิทธิท่ีได้รบั
จัดสรร หรือน้อยกว่ำสิทธิท่ีได้รบั จัดสรร หรือสละสิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์ท่เี สนอขำยเพิ่มเติมในครัง้ นีก้ ็
ได้
ทัง้ นี ้ ภำยหลังจำกกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1.1 นีใ้ ห้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ ตำม
สิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิ ธิ
จองซือ้ ที่แสดงควำมจำนงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์เกิ นกว่ำสิทธิท่ีได้รบั จัดสรรตำมที่เห็นสมควร พร้อมกับ
หรือภำยหลังจำกกำรจัดสรรส่วนที่ 1.2 แล้วหรือไม่ก็ได้
1.2 ส่ ว นที่ เ สนอขำยให้แ ก่ ป ระชำชนทั่ว ไป (Public Offering: PO) ตำมดุลยพิ นิ จ ของผู้จัด กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ได้แก่ 1) ผูล้ งทุนสถำบัน และ/หรือ 2) บุคคลธรรมดำ และนิติ
บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (“ประชาชนทั่วไป”)
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรใน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และประกำศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขำยในส่วนนี ้
จะเป็ นหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยในส่วนที่ 1.1 ข้ำงต้น
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2. วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเดิมมีสิทธิในกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (Record Date) คือวันที่
21 มิถนุ ำยน 2564
3. อัตรำส่วนในกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขำยเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้
คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ใหม่ ในกรณีกำรจัดสรรสิทธิตำมอัตรำส่วนที่กำหนดทำให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ ได้รบั สิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขำยเพิ่มเติมเป็ นจำนวนที่มี
เศษหน่วยทรัสต์ท่ไี ม่สำมำรถจัดสรรให้เป็ นจำนวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็ นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียง
ที่สดุ
4. รำคำสูงสุดที่จะเสนอขำยหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขำยเพิ่มเติม ไม่เกิน 11.90 บำทต่อหน่วยทรัสต์ โดย
บริษัทฯ จะประกำศรำคำเสนอขำยสุดท้ำยผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยหลัง
ระยะเวลำกำรจองซือ้
5. ช่วงเวลำกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และสถำนที่รบั และยื่นใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลำ
จองซือ้ มีรำยละเอียด ดังนี ้
5.1 สำหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จดั สรรให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่จี ะทำให้
กองทรัสต์มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่มีสิทธิ จองซือ้
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
5.1.1

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำและ นิติบคุ คล สำมำรถจองซือ้ ได้
ที่ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) หรือ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่ว
ประเทศ หรือ ช่องทำงออนไลน์ของธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เฉพำะบุคคลธรรมดำ
เท่ำนัน้ ) ผ่ำนเว็บไซต์ https://moneyconnect.krungthai.com หรือแอพพลิเคชั่น Krungthai
NEXT ในวันที่ 5 – 8 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิ ดทำกำร และวันที่ 9 กรกฎำคม 2564
ตัง้ แต่เวลำเปิ ดทำกำรถึงเวลำ 15.30 น.
(สำหรับช่องทำงกำรจองซือ้ ออนไลน์ของธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) (เฉพำะบุคคล
ธรรมดำเท่ำนั้น) สำมำรถจองซือ้ ในวันที่ 5 กรกฎำคม 2564 ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. ถึงวันที่ 9
กรกฎำคม 2564 เวลำ 15.30 น.)

5.1.2

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีสิทธิจองซือ้ ประเภทผูล้ งทุนสถำบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สำมำรถ
เข้ำร่วมกำรสำรวจควำมต้องกำรซือ้ ที่ไม่ได้นำส่งใบ Book building และผูจ้ องซือ้ ประเภทนิติ
บุคคลที่มอบอำนำจให้ผูด้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรจองซือ้ แทน
สำมำรถจองซือ้ ได้ท่ี ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ทีมปฏิบตั ิกำรกำรลงทุนและชำระ
รำคำ หรือ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ฝ่ ำยบริกำรตลำดทุน ส่วนงำนนำยทะเบียน ใน
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วันที่ 5 – 8 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิ ดทำกำร และวันที่ 9 กรกฎำคม 2564 ตั้งแต่
เวลำเปิ ดทำกำรถึงเวลำ 15.30 น.
5.1.3

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีสิทธิจองซือ้ ประเภทผูล้ งทุนสถำบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สำมำรถ
เข้ำ ร่ ว มกำรส ำรวจควำมต้อ งกำรซื อ้ ที่ ไ ด้น ำส่ ง ใบ Book building สำมำรถจองซื อ้ ได้ท่ี
ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกั ด (มหำชน) ที ม ปฏิ บั ติ ก ำรกำรลงทุ น และช ำระรำคำ หรื อ
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ฝ่ ำยบริกำรตลำดทุน ส่วนงำนนำยทะเบียน ในวันที่ 14 –
15 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิ ดทำกำร และวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 ตัง้ แต่เวลำเปิ ด
ทำกำรถึงเวลำ 15.30 น.

5.2 สำหรับประชำชนทั่วไป (Public Offering) มีรำยละเอียดดังนี ้
5.2.1

ประชำชนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดำ และนิติบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย สำมำรถจองซื อ้ ได้ท่ี ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกัด
(มหำชน) หรือ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ หรือ ช่องทำงออนไลน์
ของธนำคำรกรุ ง ไทย จ ำกั ด (มหำชน) (เฉพำะบุ ค คลธรรมดำเท่ ำ นั้ น ) ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์
https://moneyconnect.krungthai.com หรือแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT ในวันที่ 5 – 9,
12 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิ ดทำกำร และวันที่ 13 กรกฎำคม 2564 ตัง้ แต่เวลำเปิ ด
ทำกำรถึงเวลำ 15.30 น.
(สำหรับช่องทำงกำรจองซือ้ ออนไลน์ของธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) (เฉพำะบุคคล
ธรรมดำเท่ำนัน้ ) สำมำรถจองซือ้ ในวันที่ 5 กรกฎำคม 2564 ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. ถึงวันที่ 13
กรกฎำคม 2564 เวลำ 15.30 น.)

5.2.2

ประชำชนทั่วไป ประเภทผูล้ งทุนสถำบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สำมำรถเข้ำร่วมกำรสำรวจ
ควำมต้องกำรซือ้ ที่นำส่งใบ Book building สำมำรถจองซือ้ ได้ท่ี ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
(มหำชน) ทีมปฏิบตั ิกำรกำรลงทุนและชำระรำคำ หรือ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ฝ่ ำย
บริกำรตลำดทุน ส่วนงำนนำยทะเบียน ในวันที่ 14 – 15 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิ ด
ทำกำร และวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 ตัง้ แต่เวลำเปิ ดทำกำรถึงเวลำ 15.30 น.
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6. กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
6.1 ผูจ้ องซือ้ ตำมข้อ 5.1.1 ข้อ 5.1.2 และข้อ 5.2.1 ชำระที่รำคำเสนอขำยสูงสุด ที่ ไม่เกิน 11.90 บำทต่อ
หน่วย
ทั้งนี ้ กรณีท่ีรำคำเสนอขำยสุดท้ำยต่ำกว่ำรำคำสูงสุดที่จะเสนอขำยหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขำย
เพิ่มเติม ผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำย (ได้แก่ ธนำคำรไทยพำณิชย์
จำกัด (มหำชน) และธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)) ซึ่งเป็ นผูร้ บั จองซือ้ จะดำเนินกำรคืนเงินส่วนต่ำง
ค่ ำ จองซื อ้ ระหว่ ำ งรำคำเสนอขำยสุด ท้ำ ยและรำคำเสนอขำยสูง สุด โดยไม่ มี ด อกเบี ย้ และ/หรื อ
ค่ำเสียหำยใด ๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตำมขัน้ ตอนและวิธีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หน่วยทรัสต์ท่ีระบุไว้ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ท่ีออกและ
เสนอขำยเพิ่มเติมสำหรับกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
6.2 ผู้จ องซื ้อ ตำมข้อ 5.1.3 และ ข้อ 5.2.2 ช ำระที่ ร ำคำเสนอขำยสุด ท้ำ ยซึ่ ง จะประกำศในวั น ที่ 14
กรกฎำคม 2564
ทัง้ นี ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้ และเงื่อนไขต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
AIMIRT ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มี
รำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท่จี ะทำให้กองทรัสต์ AIMIRT มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) (“สิ่งที่
ส่งมาด้วย 2”) และหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์ AIMIRT ส่วนที่ 3 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ ซึ่งในกำร
จัดสรรนัน้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจำรณำไม่เสนอ
ขำยหรือไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุ คลหรือผูจ้ องซือ้ รำยหนึ่งรำยใด หำกกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่ำว
ทำให้หรืออำจเป็ นผลให้
(ก) เป็ นกำรกระทำขัดต่อกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ
หรือสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือ
(ข) ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรือต้อง
ดำเนินกำรใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย หรือ
(ค)

ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไขที่กำหนดในกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหน่วยทรัสต์

(ง) กองทรัสต์ AIMIRT ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อกำหนดเรื่องกำรกระจำยกำรถื อหน่วยทรัสต์รำยย่อย
ภำยใต้กฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
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บริษัทฯ จึงขอเรียนมำเพื่อแจ้งสิทธิ ของท่ำนในกำรจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งมีจำนวน
ตำมที่ระบุในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ (“สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1”) โดยหำกท่ำนประสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมดังกล่ำว โปรดกรอกข้อมูลลงในใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT สำหรับกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
(“สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4”) รวมทัง้ แบบสอบถำมเพื่อหำข้อบ่งชีก้ ำรเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพำะผูป้ ระสงค์นำ
หลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 5”) และคำรับรองสถำนะนิติบุคคลและคำ
ยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตำม FATCA (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 6”) แล้วแต่กรณี และยื่นเอกสำรใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตำม
สถำนที่จองซือ้ ที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.
ทั้งนี ้ ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกหนังสือชีช้ วนที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยสำมำรถดำวน์โหลด
(Download) เอกสำรดังกล่ำวได้จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ AIMIRT
(www.aimirt.com)
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
โดย บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(นำยอมร จุฬำลักษณำนุกลู )
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร
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