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หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ 
ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท 

(ยกเว้นกรณีมอบอ ำนำจให้ผู้ดแูลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) ซึง่จะให้หนงัสือมอบอ ำนำจตำมแบบที่ก ำหนดโดย
ผู้ดแูลรักษำผลประโยชน์) 

 
เขียนที_่_______________________ 

 
วนัท่ี ______________________________  

 
ข้ำพเจ้ำ___________________________________(“ผู้มอบอ ำนำจ”) สญัชำติ __________________________ 

เลขประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ __________________________________________ 
อยู่บ้ำนเลขที่/ส ำนักงำนอยู่ที่ _____________________________________ถนน_________________________________ 
ต ำบล/แขวง _______________________________________อ ำเภอ/เขต _______________________________________ 
จงัหวดั__________________________________________รหสัไปรษณีย์________________ในฐำนะผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ที่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“กองทรัสต์ AIMIRT”) จ ำนวน ______________________ หน่วย ตำมสัดส่วนกำรถือ
หน่วยทรัสต์ รำยละเอียดปรำกฏตำมใบรับรองกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ AIMIRT เพื่อออกและเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT ที่มีรำยชื่อปรำกฏ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT ที่มีสิทธิกำรจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติม (Record Date) ในวนัท่ี 21 มิถนุำยน 2564  

ขอมอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว ____________________________________________อำย ุ___________ปี 
เลขประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง เลขที่ _________________________________ อยู่บ้ำนเลขที่________________ 
ถนน___________________________ต ำบล/แขวง _________________________อ ำเภอ/เขต ______________________ 
จงัหวดั _________________________________รหสัไปรษณีย์ _____________________________ (“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) 
เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยของข้ำพเจ้ำ ในกำรด ำเนินกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
AIMIRT จ ำนวน ______________________ หน่วย รวมเป็นเงินค่ำจองซือ้ทัง้สิน้ _________________________ บำท กับ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้จัดจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ 
รวมถึงมีอ ำนำจในกำรลงนำม จดัท ำ แก้ไข เพิ่มเติม ยื่น ส่งมอบ รับคืนเอกสำรต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ช ำระค่ำจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT และด ำเนินกำร 
ใด ๆ ทัง้ปวงอนัจ ำเป็นและสมควรทีเ่ก่ียวกบักำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิของกองทรัสต์ AIMIRT หรือเพื่อด ำเนินกำรจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT แทนข้ำพเจ้ำผู้มอบอ ำนำจได้จนเสร็จกำร 

 

 
อำกรแสตมป์ 

30 บำท 
 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 7 
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กำรใดที่ผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปภำยใต้กำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจฉบับนี ้ให้มีผลผูกพัน
ข้ำพเจ้ำเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำด้วยตนเองทกุประกำร 

หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ีของหนงัสือฉบบันีเ้ป็นต้นไป 

เพื่อเป็นหลกัฐำนแห่งกำรนี ้ผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน ณ 
วนั เดือน ปี ท่ีระบขุ้ำงต้น 

 
 

                ลงชื่อ ______________________________ผู้มอบอ ำนำจ 
                                             (                                                      ) 

 
                ลงชื่อ ______________________________ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

                                      (                                                      ) 
 

  ลงชื่อ ______________________________พยำน 
                                             (                                                      ) 
 

  ลงชื่อ ______________________________พยำน 
                                             (                                                      ) 
 
 
หมำยเหตุ: 

ส ำหรับผู้ที่จองซือ้ผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) หรือธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) กำรมอบอ ำนำจตำม
หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้สงวนไว้เฉพำะกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเ่คยท ำ KYC/CDD (ขัน้ตอนกำรรู้จกัลกูค้ำและตรวจสอบ
เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ) กับผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะท ำกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ โดยหำก
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ประสงค์ท ำกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ด้วยตนเอง สำมำรถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรจองซือ้และ
ช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่สำขำของผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ดงักล่ำวข้ำงต้นแทนได้ โดยใช้แบบฟอร์มหนงัสือมอบ
อ ำนำจ รำยละเอียดทีป่รำกฎตำมเอกสำรแนบ 

กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เคยท ำ KYC/CDD (ขัน้ตอนกำรรู้จกัลกูค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ) กบัผู้
จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะท ำกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องจองซือ้และช ำระเงินค่ำจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ด้วยตนเองเท่ำนัน้ ที่สำขำของผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ดงักล่ำวข้ำงต้น ตำมเกณฑ์ของส ำนกังำนป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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เอกสำรประกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท 

1. เอกสำรของผู้มอบอ ำนำจ  

ประเภทบุคคลผู้
มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ 
สัญชำติไทย 

บรรลุนิติภำวะ 
• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมดอำยุ) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ

ถกูต้อง  
• ในกรณีที่บตัรประจ ำตวัประชำชนหมดอำย ุสำมำรถใช้ส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น ที่

มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง  แทนส ำเนำ
บตัรประชำชน 

ผู้เยำว์ 
• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ เยำว์ (ที่ยงัไม่หมดอำย)ุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรอง

ส ำเนำถกูต้อง (ถ้ำมี) และ 
• ค ำยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้ปกครอง และ 
• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ มำรดำ หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) 

(ที่ยงัไม่หมดอำย)ุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง และ 
• ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีผู้ เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง 

นิ ติ บุ ค คลที่ จ ด
ท ะ เ บี ย น ใ น
ประเทศไทย 

• ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อม
ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และประทบัตรำ
ส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และ 

• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงั
ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่ อ
รับรองส ำเนำถกูต้อง  
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2. เอกสำรของผู้รับมอบอ ำนำจ  
 

ประเภทบุคคล
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ 
สั ญ ช ำ ติ ไ ท ย ที่
บรรลุนิติภำวะ  

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง หรือ  

• ในกรณีที่บตัรประจ ำตวัประชำชนหมดอำย ุสำมำรถใช้ส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น ที่
มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง  แทนส ำเนำ
บตัรประชำชน 

 
3. ใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ตำมรำยละเอียด

ที่ปรำกฏในหนังสือชีช้วนของกองทรัสต์ AIMIRT ส่วนที่ 3 
 

หมายเหตุ – หนงัสือมอบอ ำนำจ หำกมีกำร ขูด ลบ ขีดฆ่ำและแต่งเติม ตอ้งให้ผูม้อบอ ำนำจเซ็นชื่อก ำกบัไวด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


