
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”)  
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณ 137,815,126 หน่วย แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT 

โดยผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกิน 11.90 บาทต่อหน่วย  
ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
ผู้จองซือ้ต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าจ านวน 1 หน่วย และเพิ่มทีละจ านวน 1 หน่วย 

เรียน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์”)                                                                                                          วันท่ีจองซือ้ ……..........……………............................. 
ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์) 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

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

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง  ....................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................ 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่.................................... หมู่ที่................... ตรอก/ซอย.............................................................. ถนน........................................................................ แขวง/ต าบล.................................................................................... 
เขต/อ าเภอ....................................................................................... จงัหวดั..................…………………………............................ รหสัไปรษณีย์.............................................................................................................................................................. 
โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................... อีเมล์............................................................................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบยีนนติิบุคคล (กรณบีุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าวให้ระบทุี่อยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ)  ที่อยูเ่ดียวกบัที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่............................. หมู่ที่.............................
ตรอก/ซอย........................................ ถนน…..................................... แขวง/ต าบล........................................ เขต/อ าเภอ…..................................... จงัหวดั….....................................รหสัไปรษณีย์…................................ประเทศ…................................ 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล) ...………………....................................... อาชพี (ระบปุระเภทของอาชีพที่ชดัเจน)..............................................……............................................แหล่งที่มาของรายได้    ในประเทศ    ต่างประเทศ 
สญัชาติ ....…......................................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี............….........................……………………….....  ประเภทของการหกั ภาษี ณ ที่จ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ทีจ่่าย    หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) ……………………………ชื่อและสถานที่ตัง้ ของที่ท างาน/สถานที่ประกอบกิจการ…….………………….................................................................................................…………...... 
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม    ธุรกิจสว่นตวั   เงินเดือน   รายได้จากการลงทุน/มรดก  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………….....………. 
นิติบุคคล :  เงินจากธุรกจิ  อ่ืนๆ (ระบุ)  ……………………...………............... มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ดังนี ้
จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีจองซือ้ (หน่วย) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตัวอักษร) 

 ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ที่ 
ราคาเสนอขายสูงสุด   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมดงักล่าวโดยช าระเป็น (ในกรณทีี่ช าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นเชค็ แคชเชยีร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงนิได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั) 
 เงนิสด        เงินโอน        เงนิโอนบาทเนต         เชค็ / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์   ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัที่………...……………….. 
สัง่จ่ายบญัชชีื่อ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT – PPO หรือ AIMIRT Subscription Account  – PPO” 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี:้  (ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีที่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสตต์ามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนนิการให้บริษัทหลกัทรพัย์……......……..………………..……………….………… 

………………………………….…………....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่                             น าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์  
ชื่อบญัชี…………................………………………..………......................เลขที่……………….…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษทันัน้ (ชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องตรงกบัชื่อผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนนิการออกใบหน่วยทรัสต์ในชือ่ของผู้จองซือ้แทน) 

 ในกรณีที่ไม่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับ

หน่วยทรัสต์เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขที ่600 (Issuer Account) และ 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ในกรณีที่ไม่จดัท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหน่วยทรัสต์เข้า
บญัชี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์ และจะจดัส่งใบหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ ตามวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ AIMIRT ที่มีสิทธิการ
จองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ณ วนัที่ 21 มิถุนายน 2564 (Record Date) ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้รับจาก บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์”)  

 ให้ออกใบหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหน่วยทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์
ด าเนินการใดๆ เพื่อให้การจดัท าใบหน่วยทรัสต์และส่งมอบใบหน่วยทรัสต์ให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสตท์ี่ได้รับ
จดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว) 

ค าเตือน กรณีที่ข้อมลูที่ผู้จองซือ้ระบุไม่สมัพนัธ์กนัหรือไม่ชดัเจน หรือไม่ได้ระบุรหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ชื่อบริษทัหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิทีจ่ะด าเนนิการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์
แทนและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ดงักล่าวตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ซึ่งจะท าให้ผู้จองซือ้ไม่สามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัวนัแรกที่
หน่วยทรัสต์เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรณีที่ต้องมกีารคืนเงินค่าจองซือ้ ตามที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยวิธีการ ดงันี ้(กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)  
 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยงัที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ (การรับคนืเงินด้วยเชค็ อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดงักล่าว) 
 โอนเงินเข้าบญัชีเงนิฝากของข้าพเจ้าชื่อ..................................................................................................................ที่มีอยู่กบัธนาคาร……………………….……………………………………...(ชื่อบญัชเีงินฝากดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซือ้ มิฉะนัน้

จะด าเนินการออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในชื่อของผู้จองซือ้แทน) ประเภทบญัช…ี………………………………….…………..………..………..………….. เลขที่……………………………………....…………………………… (แนบส าเนาสมดุเงนิฝาก) 

ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้า    ได้รับหนงัสอืชีช้วน(ไม่ว่าในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพห์รือข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์)     ไม่ประสงคจ์ะรับหนงัสือชีช้วน และได้รับส่วนสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว (รวมทัง้ผู้ที่ไม่ได้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ) 
ในกรณีทีจ่ านวนเงินที่จะช าระเงนิค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชนท์ี่แท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................  
* ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้ าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 
• ข้าพเจ้าผ่านการศึกษาข้อมูลในส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ หรือหนงัสือชีช้วน และรับทราบระดบัความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม 

อินดสัเทรียล โกรท มีความเส่ียงอยู่ในระดบั 8  
• ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า KYC/CDD และได้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะ

เกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
• ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดย

ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้น ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเงื่อนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดงักล่าว
หรือในจ านวนตามที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมผูกพัน
ตนเองตามเงื่อนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสือชีช้วน สญัญาก่อตัง้ทรัสต์  และข้อบงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภาย
หน้า 

• ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซือ้หน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริการวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าว 
และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เก่ียวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสงูที่เก่ียวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่าสถาบนัการเงิน 
และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวัตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมลูเก่ียวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ (ก) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ข) AIMIRT (ค) ทรัสตี และ/หรือ (ง) ผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ 

• การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชีช้วน 
• ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุส าหรับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ให้แก่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ทรัสตี ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายอื่น ๆ  หรือตัวแทนการขายหน่วยทรัสต์รายอื่น ๆ  ผู้รับฝาก

หน่วยทรัสต์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปฏิบัติตามค าขอจองซือ้หน่วยทรัสต์ของข้าพเจ้า และรายงานต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  (โปรดอ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดังกล่าวที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่นใดที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนดไว้ เว้นแต่หน่วยงานดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้บงัคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎเกณฑ์ 
ประกาศ หรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บงัคบั (“กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล”)) 

• ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมลู (ซึ่งไม่ใช่ข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ให้แก่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บงัคบักับผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
และ/หรือ ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนบัสนุนการให้บริการการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แก่ข้าพเจ้า 

• ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์อาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเก่ียวกับข้าพเจ้าและ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการของ
ข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บนัทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมลูดงักล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย 

ข้อสงวนสิทธิของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
• ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์สงวนสิทธิที่จะปฎิบติัการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฎิบติัตามข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศดงักล่าว  
         

        
            

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงต ่ากว่าระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท) 
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ และได้ลงลายมือช่ือเพื่อยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า 
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเส่ียงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต่้อไปในอนาคต ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ระดับความเส่ียงลูกค้า ระดับความเส่ียงของกองทรัสต์ 
ท่ีเหมาะสม 

ผลการประเมิน             

น้อยกว่า 15 ความเสี่ยงต ่า 1  
13 - 21 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า 1-4  
22 – 29 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู 1-5  
30 - 36 ความเสี่ยงสงู 1-7  

37 ขึน้ไป ความเสี่ยงสงูมาก 1-8   
 

ใบจองซือ้เลขที่ 

แผ่นท่ี 1 ส าหรับตัวแทน 
ใบจองซือ้ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (PPO) 

เลขทะเบยีนผู้ถือหน่วยเลขท่ี  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 หน่วยทรัสต์ของ AIMIRT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เท่านัน้ 

ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วน หรือส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์อย่างรอบคอบ  
และท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผู้บนัทึกข้อมูล ลงชื่อ........................................................................................................................................ (ตวับรรจง)  

ผู้แนะน าการลงทุน เลขท่ีทะเบียน………………………………..…………………………………….....……….….. รหสัพนักงาน…………………………………………………… รหสัสาขา ……………...……………………………………………………… 

ดาวน์โหลด 
ส่วนสรุปข้อมลูส าคญั 

หมายเหตุ : หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999 

 

     ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้รับมอบอ านาจ 
              (…………………..……………………..…………….…) 

 
 

 
     ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้รับมอบอ านาจ 
              (…………………..……………………..…………….…) 
หมายเหต ุส าหรับผู้จองซือ้ที่ประเมินความเสี่ยงได้ต ่ากว่าระดบัความเสี่ยงของ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม  
อินดสัเทรียล โกรท เท่านัน้ 

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีที่ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th และ www.krungthai.com 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”)  
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณ 137,815,126 หน่วย แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT 

โดยผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกิน 11.90 บาทต่อหน่วย  
ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
ผู้จองซือ้ต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าจ านวน 1 หน่วย และเพิ่มทีละจ านวน 1 หน่วย 

เรียน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์”)                                                                                                          วันท่ีจองซือ้ ……..........……………............................. 
ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์) 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

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

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง  ....................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................ 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่.................................... หมู่ที่................... ตรอก/ซอย.............................................................. ถนน........................................................................ แขวง/ต าบล.................................................................................... 
เขต/อ าเภอ....................................................................................... จงัหวดั..................…………………………............................ รหสัไปรษณีย์.............................................................................................................................................................. 
โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................... อีเมล์............................................................................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบยีนนติิบุคคล (กรณบีุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าวให้ระบทุี่อยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ)  ที่อยูเ่ดียวกบัที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่............................. หมู่ที่.............................
ตรอก/ซอย........................................ ถนน…..................................... แขวง/ต าบล........................................ เขต/อ าเภอ…..................................... จงัหวดั….....................................รหสัไปรษณีย์…................................ประเทศ…................................ 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล) ...………………....................................... อาชพี (ระบปุระเภทของอาชีพที่ชดัเจน)..............................................……............................................แหล่งที่มาของรายได้    ในประเทศ    ต่างประเทศ 
สญัชาติ ....…......................................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี............….........................……………………….....  ประเภทของการหกั ภาษี ณ ที่จ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ทีจ่่าย    หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) ……………………………ชื่อและสถานที่ตัง้ ของที่ท างาน/สถานที่ประกอบกิจการ…….………………….................................................................................................…………...... 
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม    ธุรกิจสว่นตวั   เงินเดือน   รายได้จากการลงทุน/มรดก  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………….....………. 
นิติบุคคล :  เงินจากธุรกจิ  อ่ืนๆ (ระบุ)  ……………………...………............... มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ดังนี ้
จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีจองซือ้ (หน่วย) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตัวอักษร) 

 ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ที่ 
ราคาเสนอขายสูงสุด   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมดงักล่าวโดยช าระเป็น (ในกรณทีี่ช าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นเชค็ แคชเชยีร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงนิได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั) 
 เงนิสด        เงินโอน        เงนิโอนบาทเนต         เชค็ / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์   ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัที่………...……………….. 
สัง่จ่ายบญัชชีื่อ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT – PPO หรือ AIMIRT Subscription Account  – PPO” 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี:้  (ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีที่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสตต์ามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนนิการให้บริษัทหลกัทรพัย์……......……..………………..……………….………… 

………………………………….…………....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่                             น าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์  
ชื่อบญัชี…………................………………………..………......................เลขที่……………….…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษทันัน้ (ชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องตรงกบัชื่อผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนนิการออกใบหน่วยทรัสต์ในชือ่ของผู้จองซือ้แทน) 

 ในกรณีที่ไม่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับ

หน่วยทรัสต์เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขที ่600 (Issuer Account) และ 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ในกรณีที่ไม่จดัท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหน่วยทรัสต์เข้า
บญัชี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์ และจะจดัส่งใบหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ ตามวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ AIMIRT ที่มีสิทธิการ
จองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ณ วนัที่ 21 มิถุนายน 2564 (Record Date) ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้รับจาก บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์”)  

 ให้ออกใบหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหน่วยทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์
ด าเนินการใดๆ เพื่อให้การจดัท าใบหน่วยทรัสต์และส่งมอบใบหน่วยทรัสต์ให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสตท์ี่ได้รับ
จดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว) 

ค าเตือน กรณีที่ข้อมลูที่ผู้จองซือ้ระบุไม่สมัพนัธ์กนัหรือไม่ชดัเจน หรือไม่ได้ระบุรหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ชื่อบริษทัหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิทีจ่ะด าเนนิการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์
แทนและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ดงักล่าวตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ซึ่งจะท าให้ผู้จองซือ้ไม่สามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัวนัแรกที่
หน่วยทรัสต์เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรณีที่ต้องมกีารคืนเงินค่าจองซือ้ ตามที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยวิธีการ ดงันี ้(กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)  
 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยงัที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ (การรับคนืเงินด้วยเชค็ อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดงักล่าว) 
 โอนเงินเข้าบญัชีเงนิฝากของข้าพเจ้าชื่อ..................................................................................................................ที่มีอยู่กบัธนาคาร……………………….……………………………………...(ชื่อบญัชเีงินฝากดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซือ้ มิฉะนัน้

จะด าเนินการออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในชื่อของผู้จองซือ้แทน) ประเภทบญัช…ี………………………………….…………..………..………..………….. เลขที่……………………………………....…………………………… (แนบส าเนาสมดุเงนิฝาก) 

ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้า    ได้รับหนงัสอืชีช้วน(ไม่ว่าในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพห์รือข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์)     ไม่ประสงคจ์ะรับหนงัสือชีช้วน และได้รับส่วนสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว (รวมทัง้ผู้ที่ไม่ได้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ) 
ในกรณีทีจ่ านวนเงินที่จะช าระเงนิค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชนท์ี่แท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................  
* ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้ าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 
• ข้าพเจ้าผ่านการศึกษาข้อมูลในส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ หรือหนงัสือชีช้วน และรับทราบระดบัความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม 

อินดสัเทรียล โกรท มีความเส่ียงอยู่ในระดบั 8  
• ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า KYC/CDD และได้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะ

เกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
• ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดย

ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้น ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเงื่อนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดงักล่าว
หรือในจ านวนตามที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมผูกพัน
ตนเองตามเงื่อนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสือชีช้วน สญัญาก่อตัง้ทรัสต์  และข้อบงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภาย
หน้า 

• ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซือ้หน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริการวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าว 
และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เก่ียวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสงูที่เก่ียวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่าสถาบนัการเงิน 
และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวัตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมลูเก่ียวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ (ก) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ข) AIMIRT (ค) ทรัสตี และ/หรือ (ง) ผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ 

• การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชีช้วน 
• ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุส าหรับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ให้แก่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ทรัสตี ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายอื่น ๆ  หรือตัวแทนการขายหน่วยทรัสต์รายอื่น ๆ  ผู้รับฝาก

หน่วยทรัสต์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปฏิบัติตามค าขอจองซือ้หน่วยทรัสต์ของข้าพเจ้า และรายงานต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  (โปรดอ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดังกล่าวที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่นใดที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนดไว้ เว้นแต่หน่วยงานดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้บงัคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎเกณฑ์ 
ประกาศ หรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บงัคบั (“กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล”)) 

• ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมลู (ซึ่งไม่ใช่ข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ให้แก่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บงัคบักับผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
และ/หรือ ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนบัสนุนการให้บริการการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แก่ข้าพเจ้า 

• ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์อาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเก่ียวกับข้าพเจ้าและ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการของ
ข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บนัทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมลูดงักล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย 

ข้อสงวนสิทธิของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
• ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์สงวนสิทธิที่จะปฎิบติัการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฎิบติัตามข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศดงักล่าว  
         

        
            

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงต ่ากว่าระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท) 
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ และได้ลงลายมือช่ือเพื่อยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า 
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเส่ียงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต่้อไปในอนาคต ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ระดับความเส่ียงลูกค้า ระดับความเส่ียงของกองทรัสต์ 
ท่ีเหมาะสม 

ผลการประเมิน             

น้อยกว่า 15 ความเสี่ยงต ่า 1  
13 - 21 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า 1-4  
22 – 29 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู 1-5  
30 - 36 ความเสี่ยงสงู 1-7  

37 ขึน้ไป ความเสี่ยงสงูมาก 1-8   
 

ใบจองซือ้เลขที่ 

แผ่นท่ี 2 ส าหรับสาขาท่ีรับจอง 
ใบจองซือ้ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (PPO) 

เลขทะเบยีนผู้ถือหน่วยเลขท่ี  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 หน่วยทรัสต์ของ AIMIRT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เท่านัน้ 

ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วน หรือส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์อย่างรอบคอบ  
และท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผู้บนัทึกข้อมูล ลงชื่อ........................................................................................................................................ (ตวับรรจง)  

ผู้แนะน าการลงทุน เลขท่ีทะเบียน………………………………..…………………………………….....……….….. รหสัพนักงาน…………………………………………………… รหสัสาขา ……………...……………………………………………………… 

ดาวน์โหลด 
ส่วนสรุปข้อมลูส าคญั 

หมายเหตุ : หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999 

 

     ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้รับมอบอ านาจ 
              (…………………..……………………..…………….…) 

 
 

 
     ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้รับมอบอ านาจ 
              (…………………..……………………..…………….…) 
หมายเหต ุส าหรับผู้จองซือ้ที่ประเมินความเสี่ยงได้ต ่ากว่าระดบัความเสี่ยงของ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม  
อินดสัเทรียล โกรท เท่านัน้ 

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีที่ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th และ www.krungthai.com 



 
 
 
 
 
 
 
    

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”)  
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณ 137,815,126 หน่วย แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT 

โดยผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกิน 11.90 บาทต่อหน่วย  
ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
ผู้จองซือ้ต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าจ านวน 1 หน่วย และเพิ่มทีละจ านวน 1 หน่วย 

เรียน บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์”)                                                                                                          วันท่ีจองซือ้ ……..........……………............................. 
ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์) 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

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

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง  ....................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................ 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่.................................... หมู่ที่................... ตรอก/ซอย.............................................................. ถนน........................................................................ แขวง/ต าบล.................................................................................... 
เขต/อ าเภอ....................................................................................... จงัหวดั..................…………………………............................ รหสัไปรษณีย์.............................................................................................................................................................. 
โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................... อีเมล์............................................................................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบยีนนติิบุคคล (กรณบีุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าวให้ระบทุี่อยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ)  ที่อยูเ่ดียวกบัที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่............................. หมู่ที่.............................
ตรอก/ซอย........................................ ถนน…..................................... แขวง/ต าบล........................................ เขต/อ าเภอ…..................................... จงัหวดั….....................................รหสัไปรษณีย์…................................ประเทศ…................................ 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล) ...………………....................................... อาชพี (ระบปุระเภทของอาชีพที่ชดัเจน)..............................................……............................................แหล่งที่มาของรายได้    ในประเทศ    ต่างประเทศ 
สญัชาติ ....…......................................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี............….........................……………………….....  ประเภทของการหกั ภาษี ณ ที่จ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ทีจ่่าย    หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) ……………………………ชื่อและสถานที่ตัง้ ของที่ท างาน/สถานที่ประกอบกิจการ…….………………….................................................................................................…………...... 
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม    ธุรกิจสว่นตวั   เงินเดือน   รายได้จากการลงทุน/มรดก  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………….....………. 
นิติบุคคล :  เงินจากธุรกจิ  อ่ืนๆ (ระบุ)  ……………………...………............... มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ดังนี ้
จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีจองซือ้ (หน่วย) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตัวอักษร) 

 ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ที่ 
ราคาเสนอขายสูงสุด   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมดงักล่าวโดยช าระเป็น (ในกรณทีี่ช าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นเชค็ แคชเชยีร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงนิได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั) 
 เงนิสด        เงินโอน        เงนิโอนบาทเนต         เชค็ / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์   ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัที่………...……………….. 
สัง่จ่ายบญัชชีื่อ “บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ AIMIRT – PPO หรือ AIMIRT Subscription Account  – PPO” 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี:้  (ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีที่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสตต์ามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนนิการให้บริษัทหลกัทรพัย์……......……..………………..……………….………… 

………………………………….…………....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่                             น าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์  
ชื่อบญัชี…………................………………………..………......................เลขที่……………….…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษทันัน้ (ชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องตรงกบัชื่อผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนนิการออกใบหน่วยทรัสต์ในชือ่ของผู้จองซือ้แทน) 

 ในกรณีที่ไม่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับ

หน่วยทรัสต์เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขที ่600 (Issuer Account) และ 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ในกรณีที่ไม่จดัท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหน่วยทรัสต์เข้า
บญัชี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์ และจะจดัส่งใบหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ ตามวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ AIMIRT ที่มีสิทธิการ
จองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ณ วนัที่ 21 มิถุนายน 2564 (Record Date) ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้รับจาก บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์”)  

 ให้ออกใบหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหน่วยทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์
ด าเนินการใดๆ เพื่อให้การจดัท าใบหน่วยทรัสต์และส่งมอบใบหน่วยทรัสต์ให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ (ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสตท์ี่ได้รับ
จดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว) 

ค าเตือน กรณีที่ข้อมลูที่ผู้จองซือ้ระบุไม่สมัพนัธ์กนัหรือไม่ชดัเจน หรือไม่ได้ระบุรหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ชื่อบริษทัหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิทีจ่ะด าเนนิการออกเป็นใบหน่วยทรัสต์
แทนและจดัสง่ใบหน่วยทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ดงักล่าวตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ซึ่งจะท าให้ผู้จองซือ้ไม่สามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัวนัแรกที่
หน่วยทรัสต์เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรณีที่ต้องมกีารคืนเงินค่าจองซือ้ ตามที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยวิธีการ ดงันี ้(กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)  
 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยงัที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ (การรับคนืเงินด้วยเชค็ อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดงักล่าว) 
 โอนเงินเข้าบญัชีเงนิฝากของข้าพเจ้าชื่อ..................................................................................................................ที่มีอยู่กบัธนาคาร……………………….……………………………………...(ชื่อบญัชเีงินฝากดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซือ้ มิฉะนัน้

จะด าเนินการออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในชื่อของผู้จองซือ้แทน) ประเภทบญัช…ี………………………………….…………..………..………..………….. เลขที่……………………………………....…………………………… (แนบส าเนาสมดุเงนิฝาก) 

ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้า    ได้รับหนงัสอืชีช้วน(ไม่ว่าในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพห์รือข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์)     ไม่ประสงคจ์ะรับหนงัสือชีช้วน และได้รับส่วนสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว (รวมทัง้ผู้ที่ไม่ได้ใสเ่คร่ืองหมายใดๆ) 
ในกรณีทีจ่ านวนเงินที่จะช าระเงนิค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชนท์ี่แท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................................  
* ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้ าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 
• ข้าพเจ้าผ่านการศึกษาข้อมูลในส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ หรือหนงัสือชีช้วน และรับทราบระดบัความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ว โดยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม 

อินดสัเทรียล โกรท มีความเส่ียงอยู่ในระดบั 8  
• ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า KYC/CDD และได้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะ

เกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
• ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดย

ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้น ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเงื่อนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดงักล่าว
หรือในจ านวนตามที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมผูกพัน
ตนเองตามเงื่อนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสือชีช้วน สญัญาก่อตัง้ทรัสต์  และข้อบงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภาย
หน้า 

• ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือ จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซือ้หน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริการวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าว 
และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เก่ียวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสงูที่เก่ียวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่าสถาบนัการเงิน 
และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวัตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมลูเก่ียวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ (ก) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ข) AIMIRT (ค) ทรัสตี และ/หรือ (ง) ผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ 

• การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชีช้วน 
• ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุส าหรับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ให้แก่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ทรัสตี ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายอื่น ๆ  หรือตัวแทนการขายหน่วยทรัสต์รายอื่น ๆ  ผู้รับฝาก

หน่วยทรัสต์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปฏิบัติตามค าขอจองซือ้หน่วยทรัสต์ของข้าพเจ้า และรายงานต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  (โปรดอ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดังกล่าวที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่นใดที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนดไว้ เว้นแต่หน่วยงานดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้บงัคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎเกณฑ์ 
ประกาศ หรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บงัคบั (“กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล”)) 

• ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมลู (ซึ่งไม่ใช่ข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ให้แก่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บงัคบักับผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
และ/หรือ ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนบัสนุนการให้บริการการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แก่ข้าพเจ้า 

• ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์อาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเก่ียวกับข้าพเจ้าและ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการของ
ข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บนัทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมลูดงักล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย 

ข้อสงวนสิทธิของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
• ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์สงวนสิทธิที่จะปฎิบติัการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฎิบติัตามข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศดงักล่าว  
         

        
            

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงต ่ากว่าระดับความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท) 
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ และได้ลงลายมือช่ือเพื่อยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า 
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเส่ียงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต่้อไปในอนาคต ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ระดับความเส่ียงลูกค้า ระดับความเส่ียงของกองทรัสต์ 
ท่ีเหมาะสม 

ผลการประเมิน             

น้อยกว่า 15 ความเสี่ยงต ่า 1  
13 - 21 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า 1-4  
22 – 29 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู 1-5  
30 - 36 ความเสี่ยงสงู 1-7  

37 ขึน้ไป ความเสี่ยงสงูมาก 1-8   
 

ใบจองซือ้เลขที่ 

แผ่นท่ี 3 ส าหรับผู้จองซือ้ 
ใบจองซือ้ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (PPO) 

เลขทะเบยีนผู้ถือหน่วยเลขท่ี  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 หน่วยทรัสต์ของ AIMIRT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เท่านัน้ 

ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วน หรือส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์อย่างรอบคอบ  
และท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ลงชื่อ........................................................................................................................................................... ผู้บนัทึกข้อมูล ลงชื่อ........................................................................................................................................ (ตวับรรจง)  

ผู้แนะน าการลงทุน เลขท่ีทะเบียน………………………………..…………………………………….....……….….. รหสัพนักงาน…………………………………………………… รหสัสาขา ……………...……………………………………………………… 

ดาวน์โหลด 
ส่วนสรุปข้อมลูส าคญั 

หมายเหตุ : หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999 

 

     ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้รับมอบอ านาจ 
              (…………………..……………………..…………….…) 

 
 

 
     ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้รับมอบอ านาจ 
              (…………………..……………………..…………….…) 
หมายเหต ุส าหรับผู้จองซือ้ที่ประเมินความเสี่ยงได้ต ่ากว่าระดบัความเสี่ยงของ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม  
อินดสัเทรียล โกรท เท่านัน้ 

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีที่ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th และ www.krungthai.com 



 
 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ 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 วคิเคอร์ส (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 กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

KRUNGTHAI 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 


