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ที่ AIMRM 093/2564 

       วนัท่ี 25 มถินุำยน 2564 

เรื่อง แจง้สิทธิและรำยละเอียดกำรจองซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ในกำรเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

เรียน ท่ำนผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1. ใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์(ออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั) 
2. รำยละเอียดเก่ียวกบักำรจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

เดิมที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ตำมสัดส่วนกำรถือ
หน่วยทรสัตโ์ดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัต์ AIMIRT มีหนำ้ที่ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) 

3. สรุปขอ้มลูส ำคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ของกองทรสัต ์AIMIRT 
4. ใบจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ส ำหรบักำรเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ส ำหรบัผูถื้อ

หน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์ (Record Date) ตำมสดัส่วน
กำรถือหน่วยทรสัตโ์ดยไม่จัดสรรใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัต์ AIMIRT มีหนำ้ที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering : PPO)  

5. แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชีก้ำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพำะผูป้ระสงคน์ ำ
หลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 

6. ค ำรบัรองสถำนะนิติบุคคลและค ำยินยอมเปิดเผยขอ้มูลตำม  FATCA ส ำหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติ
บคุคลเท่ำนัน้  

7. หนงัสือมอบอ ำนำจ ส ำหรบักำรจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT  
8. รำยชื่อประเทศของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่กองทรสัต ์AIMIRT พิจำรณำปฏิเสธไม่เสนอขำยหรือไม่จัดสรร

หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม  

ตำมที่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ไดอ้นุญำตให ้บริษัท 
เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“กองทรัสต์ AIMIRT”) เสนอขำย
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่สองของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที่ 7 มิถุนำยน 2564 และแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
มีผลบงัคบัใชเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที่ 14 มิถุนำยน 2564 โดยสำระส ำคญัของหนงัสือชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมดังกล่ำว ปรำกฎรำยละเอียดตำมที่ระบุไวใ้นสรุปขอ้มูลส ำคัญของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ของกองทรสัต ์AIMIRT 
(“สิ่งทีส่่งมาด้วย 3”) นัน้ 
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บริษัทฯ จึงขอเรียนแจง้ขอ้มูลส ำคัญเก่ียวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมของกองทรัสต ์AIMIRT ในกำร 
เพิ่มทนุครัง้ที่สอง ดงัต่อไปนี ้

1. จ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกเพิ่มเติมในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ของกองทรสัต ์AIMIRT มีจ ำนวนทั้งสิน้ไม่เกิน  
172,268,908 หน่วย โดยแบ่งเป็น 

1.1 ส่วนที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์ ณ วนัที่ 
21 มิถุนำยน 2564 ตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะท ำให้
กองทรสัต ์AIMIRT มีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (“ผู้ถือ

หน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้”) ประมำณรอ้ยละ 80 ของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดที่ออกและ
เสนอขำยเพิ่มเติมในกำรเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้หรือประมำณ 137,815,126 หน่วย 

โดยรำยชื่อประเทศของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่กองทรสัต์ AIMIRT อำจพิจำรณำไม่เสนอขำยหรือไม่
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น เป็นไปตำมที่ปรำกฏในรำยชื่อประเทศของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่กองทรสัต ์AIMIRT พิจำรณำปฏิเสธไม่เสนอขำยหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม (“สิ่ง

ทีส่่งมาด้วย 8”) 

ส ำหรบักำรจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติม ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้อำจแสดงควำม
จ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นีต้ำมสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่ำสิทธิที่ไดร้บั
จดัสรร หรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือสละสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยเพิ่มเติมในครัง้นีก้็
ได ้

ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกกำรจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ี 1.1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้ตำม
สิทธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ บรษิัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเตมิที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดมิที่มีสทิธิ
จองซือ้ที่แสดงควำมจ ำนงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจัดสรรตำมที่เห็นสมควร พรอ้มกับ
หรือภำยหลงัจำกกำรจดัสรรส่วนท่ี 1.2 แลว้หรือไม่ก็ได ้

1.2 ส่วนที่เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering: PO) ตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ 1) ผูล้งทุนสถำบัน และ/หรือ 2) บุคคลธรรมดำ และนิติ
บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย  (“ประชาชนทั่วไป”) 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรใน
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์และประกำศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำยในส่วนนี้
จะเป็นหน่วยทรสัตส่์วนท่ีเหลือจำกกำรเสนอขำยในส่วนท่ี 1.1 ขำ้งตน้ 
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2. วันก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เดิมมีสิทธิในกำรจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม  (Record Date) คือวนัที่ 
21 มิถนุำยน 2564 

3. อตัรำส่วนในกำรจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้  
คือ 1 หน่วยทรสัตเ์ดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรสัตใ์หม่ ในกรณีกำรจดัสรรสิทธิตำมอตัรำส่วนที่ก ำหนดท ำใหผู้้
ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้ไดร้บัสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนท่ีมี
เศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สำมำรถจดัสรรใหเ้ป็นจ ำนวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ ำนวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คยีง
ที่สดุ 

4. รำคำสงูสดุที่จะเสนอขำยหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติม ไม่เกิน 11.90 บำทต่อหน่วยทรสัต ์โดย
บริษัทฯ จะประกำศรำคำเสนอขำยสุดท้ำยผ่ำนเว็บไซตข์องตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยหลัง
ระยะเวลำกำรจองซือ้  

5. ช่วงเวลำกำรจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และสถำนที่รบัและยื่นใบจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในระยะเวลำ
จองซือ้ มีรำยละเอียด ดงันี ้

5.1 ส ำหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัตโ์ดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท ำให้
กองทรัสตม์ีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่มีสิทธิจองซือ้ 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

5.1.1  ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้ ประเภทบคุคลธรรมดำและ นิติบคุคล สำมำรถจองซือ้ได้
ที่ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) หรือ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่ว
ประเทศ หรือ ช่องทำงออนไลนข์องธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เฉพำะบุคคลธรรมดำ
เท่ำนัน้) ผ่ำนเว็บไซต ์https://moneyconnect.krungthai.com หรือแอพพลิเคชั่น Krungthai 
NEXT ในวนัที่ 5 –  8 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิดท ำกำร และวนัที่ 9 กรกฎำคม 2564 
ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำรถึงเวลำ 15.30 น. 

(ส ำหรับช่องทำงกำรจองซือ้ออนไลน์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เฉพำะบุคคล
ธรรมดำเท่ำนั้น) สำมำรถจองซือ้ในวันที่ 5 กรกฎำคม 2564 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ถึงวันที่ 9 
กรกฎำคม 2564 เวลำ 15.30 น.) 

5.1.2 ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้ ประเภทผูล้งทุนสถำบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สำมำรถ
เขำ้รว่มกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรซือ้ ที่ไม่ไดน้ ำส่งใบ Book building และผูจ้องซือ้ประเภทนิติ
บุคคลที่มอบอ ำนำจใหผู้ดู้แลรกัษำผลประโยชน ์(Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรจองซือ้แทน 
สำมำรถจองซือ้ไดท้ี่ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) ทีมปฏิบตัิกำรกำรลงทนุและช ำระ
รำคำ หรือ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ฝ่ำยบริกำรตลำดทุน ส่วนงำนนำยทะเบียน ใน
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วันที่ 5 –  8 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิดท ำกำร และวันที่ 9 กรกฎำคม 2564 ตั้งแต่
เวลำเปิดท ำกำรถึงเวลำ 15.30 น. 

5.1.3 ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้ ประเภทผูล้งทุนสถำบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สำมำรถ
เข้ำร่วมกำรส ำรวจควำมต้องกำรซือ้ ที่ได้น ำส่งใบ Book building สำมำรถจองซือ้ได้ที่  
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ทีมปฏิบัติกำรกำรลงทุนและช ำระรำคำ หรือ 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ฝ่ำยบริกำรตลำดทุน ส่วนงำนนำยทะเบียน ในวนัที่ 14  – 
15 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิดท ำกำร และวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 ตัง้แต่เวลำเปิด
ท ำกำรถึงเวลำ 15.30 น.  

5.2 ส ำหรบัประชำชนทั่วไป (Public Offering) มีรำยละเอียดดงันี ้

5.2.1 ประชำชนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดำ และนิติบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย สำมำรถจองซือ้ ได้ที่  ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
(มหำชน) หรือ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ หรือ ช่องทำงออนไลน์
ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เฉพำะบุคคลธรรมดำเท่ำนั้น ) ผ่ำนเว็บไซต์ 
https://moneyconnect.krungthai.com หรือแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT ในวนัที่ 5 – 9, 
12 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิดท ำกำร และวันที่ 13 กรกฎำคม 2564 ตัง้แต่เวลำเปิด
ท ำกำรถึงเวลำ 15.30 น. 

 (ส ำหรับช่องทำงกำรจองซือ้ออนไลน์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เฉพำะบุคคล
ธรรมดำเท่ำนัน้) สำมำรถจองซือ้ในวนัที่  5 กรกฎำคม 2564 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ถึงวันที่ 13 
กรกฎำคม 2564 เวลำ 15.30 น.) 

5.2.2 ประชำชนทั่วไป ประเภทผูล้งทุนสถำบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สำมำรถเขำ้ร่วมกำรส ำรวจ
ควำมตอ้งกำรซือ้ ที่น ำส่งใบ Book building สำมำรถจองซือ้ไดท้ี่ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
(มหำชน) ทีมปฏิบตัิกำรกำรลงทนุและช ำระรำคำ หรือ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ฝ่ำย
บริกำรตลำดทุน ส่วนงำนนำยทะเบียน ในวันที่ 14 – 15 กรกฎำคม 2564 ระหว่ำงเวลำเปิด 
ท ำกำร และวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2564 ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำรถึงเวลำ 15.30 น. 
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6. กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 

6.1 ผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 5.1.1 ขอ้ 5.1.2 และขอ้ 5.2.1 ช ำระที่รำคำเสนอขำยสูงสุดที่ ไม่เกิน 11.90 บำทต่อ
หน่วย 

ทั้งนี ้กรณีที่รำคำเสนอขำยสุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำสูงสุดที่จะเสนอขำยหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขำย
เพิ่มเติม ผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยแต่ละรำย  (ไดแ้ก่ ธนำคำรไทยพำณิชย ์
จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)) ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้จะด ำเนินกำรคืนเงนิส่วนตำ่ง
ค่ำจองซือ้ระหว่ำงรำคำเสนอขำยสุดท้ำยและรำคำเสนอขำยสูงสุด  โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ 
ค่ำเสียหำยใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ตำมขัน้ตอนและวิธีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ระบุไวใ้นแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตท์ี่ออกและ
เสนอขำยเพิ่มเติมส ำหรบักำรเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 

6.2 ผู้จองซื ้อตำมข้อ 5.1.3 และ ข้อ 5.2.2 ช ำระที่รำคำเสนอขำยสุดท้ำยซึ่งจะประกำศในวันที่  14 
กรกฎำคม 2564  

ทัง้นี ้โปรดพิจำรณำรำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้ และเงื่อนไขต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจองซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
AIMIRT ในรำยละเอียดเก่ียวกับกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรสัต์ AIMIRT ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มี
รำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสตโ์ดยไม่จัดสรรให้ผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่จะท ำใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) (“สิ่งที่

ส่งมาด้วย 2”) และหนงัสือชีช้วนของกองทรสัต ์AIMIRT ส่วนที่ 3 เรื่อง ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์ซึ่งในกำร
จดัสรรนัน้ ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยมีสิทธิใชดุ้ลพินิจพิจำรณำไม่เสนอ
ขำยหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บคุคลหรือผูจ้องซือ้รำยหนึ่งรำยใด หำกกำรเสนอขำยหรือจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่ำว
ท ำใหห้รืออำจเป็นผลให ้ 

(ก)  เป็นกำรกระท ำขดัต่อกฎหมำย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ  
หรือสญัญำก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT หรือ  

(ข)  ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยมีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิหรือตอ้ง
ด ำเนินกำรใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำย
หลกัทรพัยภ์ำยใตก้ฎหมำยไทย หรือ  

(ค)  ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร หรือเงื่อนไขที่ก ำหนดในกำรเสนอขำยหรือจดัสรรหน่วยทรสัต  ์

(ง) กองทรัสต ์AIMIRT ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเรื่องกำรกระจำยกำรถือหน่วยทรัสตร์ำยย่อย
ภำยใตก้ฎระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้
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บริษัทฯ จึงขอเรียนมำเพื่อแจ้งสิทธิของท่ำนในกำรจองซือ้หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMIRT ซึ่งมีจ ำนวน
ตำมที่ระบใุนใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์(“สิ่งทีส่่งมาด้วย 1”) โดยหำกท่ำนประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองซือ้หน่วยทรสัต์
เพิ่มเติมดงักล่ำว โปรดกรอกขอ้มลูลงในใบจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ส ำหรบักำรเพิ่มทนุครัง้ที่สอง 
(“สิ่งทีส่่งมาด้วย 4”) รวมทัง้แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชีก้ำรเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพำะผูป้ระสงคน์ ำ
หลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 5”) และค ำรบัรองสถำนะนิติบุคคลและค ำ
ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูตำม FATCA (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 6”) แลว้แต่กรณี และยื่นเอกสำรใบจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมตำม
สถำนท่ีจองซือ้ที่ระบไุวใ้น ขอ้ 5.  

ทั้งนี ้ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ำกหนังสือชีช้วนที่มีผลบังคับใชแ้ลว้ โดยสำมำรถดำวนโ์หลด 
(Download) เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ำกเว็บไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 
(www.aimirt.com) 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

                             ขอแสดงควำมนบัถือ 

                                          ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
                                                                                          เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท         

                                                               โดย บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

 

 

 (นำยอมร จฬุำลกัษณำนกุลู) 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และกรรมกำร 

http://www.sec.or.th/
http://www.aimirt.com/

