สิ่งที่ส่งมำด้ วย 7
อำกรแสตมป์
30 บำท

หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของ
ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
(ยกเว้ นกรณีมอบอำนำจให้ ผ้ ดู แู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) ซึง่ จะให้ หนังสือมอบอำนำจตำมแบบที่กำหนดโดย
ผู้ดแู ลรักษำผลประโยชน์)
เขียนที_่ _______________________
วันที่ ______________________________
ข้ ำพเจ้ ำ___________________________________(“ผู้มอบอำนำจ”) สัญชำติ __________________________
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ __________________________________________
อยู่บ้ำนเลขที่/สำนักงำนอยู่ที่ _____________________________________ถนน_________________________________
ตำบล/แขวง _______________________________________อำเภอ/เขต _______________________________________
จังหวัด__________________________________________รหัสไปรษณีย์________________ในฐำนะผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรั ส ต์ AIMIRT”) จำนวน ______________________ หน่วย ตำมสัดส่วนกำรถื อ
หน่วยทรัสต์ รำยละเอียดปรำกฏตำมใบรับรองกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ของกองทรัสต์ AIMIRT เพื่อออกและเสนอขำยให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT ที่มีรำยชื่อปรำกฏ ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ AIMIRT ที่มีสิทธิกำรจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติม (Record Date) ในวันที่ 21 มิถนุ ำยน 2564
ขอมอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว ____________________________________________อำยุ ___________ปี
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่ _________________________________ อยู่บ้ำนเลขที่________________
ถนน___________________________ตำบล/แขวง _________________________อำเภอ/เขต ______________________
จังหวัด _________________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________________ (“ผู้รับมอบอำนำจ”)
เป็ นผู้รับมอบอำนำจโดยชอบด้ วยกฎหมำยของข้ ำพเจ้ ำ ในกำรดำเนินกำรจองซือ้ หน่วยทรั สต์เพิ่มเติม ของกองทรัสต์
AIMIRT จำนวน ______________________ หน่วย รวมเป็ นเงินค่ำจองซื ้อทังสิ
้ ้น _________________________ บำท กับ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) และ/หรื อ ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้จัดจำหน่ำยหน่วยทรั สต์
รวมถึงมีอำนำจในกำรลงนำม จัดทำ แก้ ไข เพิ่มเติม ยื่น ส่งมอบ รับคืนเอกสำรต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ชำระค่ำจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT และดำเนินกำร
ใด ๆ ทังปวงอั
้
นจำเป็ นและสมควรทีเ่ กี่ยวกับกำรจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT หรื อเพื่อดำเนินกำรจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT แทนข้ ำพเจ้ ำผู้มอบอำนำจได้ จนเสร็จกำร
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กำรใดที่ผ้ ูรับมอบอำนำจได้ กระทำไปภำยใต้ กำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้ ให้ มีผลผูกพัน
ข้ ำพเจ้ ำเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำด้ วยตนเองทุกประกำร
หนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตั ้งแต่วนั ที่ของหนังสือฉบับนี ้เป็ นต้ นไป
เพื่อเป็ นหลักฐำนแห่งกำรนี ้ ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจจึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญต่อหน้ ำพยำน ณ
วัน เดือน ปี ที่ระบุข้ำงต้ น

ลงชื่อ ______________________________ผู้มอบอำนำจ
(
)
ลงชื่อ ______________________________ผู้รับมอบอำนำจ
(
)
ลงชื่อ ______________________________พยำน
(
)
ลงชื่อ ______________________________พยำน
(
)

หมำยเหตุ:
สำหรับผู้ที่จองซื ้อผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) หรื อธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) กำรมอบอำนำจตำม
หนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้ สงวนไว้ เฉพำะกรณีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทเี่ คยทำ KYC/CDD (ขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบ
เพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำ) กับ ผู้จดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะทำกำรจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยหำก
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ประสงค์ทำกำรจองซื ้อหน่วยทรัสต์ด้วยตนเอง สำมำรถมอบอำนำจให้ บุคคลอื่นกระทำกำรจองซื ้อและ
ชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่สำขำของผู้จดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ดงั กล่ำวข้ ำงต้ นแทนได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มหนังสือมอบ
อำนำจ รำยละเอียดทีป่ รำกฎตำมเอกสำรแนบ
กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เคยทำ KYC/CDD (ขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำ) กับผู้
จัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะทำกำรจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องจองซื ้อและชำระเงินค่ำจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์ด้วยตนเองเท่ำนัน้ ที่สำขำของผู้จดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น ตำมเกณฑ์ของสำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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เอกสำรประกอบหนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของ
ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
1.

เอกสำรของผู้มอบอำนำจ

ประเภทบุคคลผู้
เอกสำรประกอบ
มอบอำนำจ
บุ ค คลธรรมดำ บรรลุนิติภำวะ
สัญชำติไทย
• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมดอำยุ) พร้ อมลงลำยมือ ชื่อรั บรองสำเนำ
ถูกต้ อง
• ในกรณีที่บต
ั รประจำตัวประชำชนหมดอำยุ สำมำรถใช้ สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น ที่
มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง แทนสำเนำ
บัตรประชำชน
ผู้เยำว์
• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เยำว์ (ที่ยงั ไม่หมดอำยุ) พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง (ถ้ ำมี) และ
• คำยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ปกครอง และ
• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ มำรดำ หรื อ ผู้แทนโดยชอบธรรม)
(ที่ยงั ไม่หมดอำยุ) พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง และ
• สำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จ ด
• สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อม
ท ะ เ บี ย น ใ น
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล และประทับตรำ
ประเทศไทย
สำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และ
• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั
ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล พร้ อมลงลำยมือชื่ อ
รับรองสำเนำถูกต้ อง
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2.

เอกสำรของผู้รับมอบอำนำจ

ประเภทบุคคล
ผู้รับมอบอำนำจ
บุ ค คลธรรมดำ
สั ญ ช ำ ติ ไ ท ย ที่
บรรลุนิติภำวะ

3.

เอกสำรประกอบ
•
•

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรั บรองสำเนำ
ถูกต้ อง หรื อ
ในกรณีที่บตั รประจำตัวประชำชนหมดอำยุ สำมำรถใช้ สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น ที่
มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง แทนสำเนำ
บัตรประชำชน

ใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ตำมรำยละเอียด
ที่ปรำกฏในหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์ AIMIRT ส่ วนที่ 3

หมายเหตุ – หนังสือมอบอำนำจ หำกมีกำร ขูด ลบ ขีดฆ่ำและแต่งเติ ม ต้องให้ผมู้ อบอำนำจเซ็นชื่อกำกับไว้ดว้ ย
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