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ที ่AIMRM 092/2562 

       วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 

เร่ือง แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 
2. รายละเอียดเก่ียวกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ส าหรับประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึ่งเป็น    
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 

3. ข้อมูลสรุป (Fact Sheet) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิท ธิการเช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

4. ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ส าหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิม  

5. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)  เฉพาะผู้ประสงค์น า
หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 

6. แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ส าหรับผู้
จองซือ้ที่เป็นนิติบคุคลเทา่นัน้  

 
ตามที่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนญุาตให้ บริษัท 

เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“กองทรัสต์ AIMIRT”) เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุน   
ครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 มีผลบงัคบัใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยสาระส าคญัของหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมดงักลา่ว ปรากฎรายละเอียด
ตามที่ระบไุว้ในข้อมลูสรุป (Fact Sheet) ของกองทรัสต์ AIMIRT (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 3”) นัน้ 
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บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 
1 ของกองทรัสต์ AIMIRT ดงัตอ่ไปนี ้

1. จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ AIMIRT มีจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
271,250,000 หนว่ย โดยแบง่เป็น 

1.1. ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Preferential Offering) ประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์
ทัง้หมดที่ออกในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 นี ้หรือประมาณ 135,625,000 หนว่ย 

1.2. สว่นท่ีเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ซึง่รวมถึงผู้ลงทนุสถาบนั บคุคลตามดลุยพินิจ
ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ 
กลุม่บคุคลเดียวกนัของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ บคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัการการจัด
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ที่ไม่ใช่บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั
ของบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดที่ออกในการเพิ่มทนุ
ครัง้ที่ 1 นี ้หรือประมาณ 135,625,000 หนว่ย 

2. อตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.8750 
หนว่ยทรัสต์ใหม ่โดยหนว่ยทรัสต์ที่เกิดจากการค านวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถกูปัดลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

3. ช่วงราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์เบือ้งต้น เทา่กบั 11.20 – 11.50 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ 

4. ช่วงเวลาการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม 

4.1. ส าหรับประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Preferential Offering) ที่มีสทิธิจองซือ้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1.1. ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาและ          
นิติบคุคล สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 - วนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 
น. - 15.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถึงเวลา 15.30 น. 

4.1.2. ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทผู้ลงทุนสถาบนั ที่ไม่ได้
น าส่งใบ Bookbuilding และผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ ด าเนินการจองซือ้แทน สามารถจองซือ้ในวันที่ 30 
กรกฎาคม 2562 - วนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. 
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4.1.3. ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทผู้ลงทนุสถาบนั ที่ได้น าสง่
ใบ Bookbuilding สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.  

4.2. ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ประเภทผู้ลงทุนสถาบนั สามารถจองซือ้ในวนัที่ 6 - 7 สิงหาคม 
2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.  

4.3. ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ที่เป็น
บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ สามารถจองซือ้ใน
วนัท่ี 6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.  

4.4. ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ที่ไมใ่ช่
บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน สามารถจองซือ้ใน
วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 และวนัที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. 
หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถึงเวลา 15.30 น.  

ทัง้นี ้โปรดดูวิธีการและเง่ือนไขการช าระเงินในรายละเอียดเก่ียวกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
AIMIRT (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 2”)   

5. การช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม 

5.1. ผู้จองซือ้ตามข้อ 4.1.1. ข้อ 4.1.2. และข้อ 4.4. ช าระท่ีราคา 11.50 บาทตอ่หนว่ย ซึง่เป็นราคาเสนอ
ขายสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 11.20 – 11.50 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ 

5.2. ผู้จองซือ้ตามข้อ 4.1.3. ข้อ 4.2. และข้อ 4.3. ช าระที่ราคาเสนอขายสดุท้ายซึง่จะประกาศในวนัท่ี 6 
สงิหาคม  2562  

6. ช่องทางส าหรับรับเอกสารใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซือ้ มีรายละเอียดดงันี  ้

6.1. ผู้ จองซือ้ตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 สามารถรับใบจองซือ้ได้ที่ ส านักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย เ ลขที่ 9 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

6.2. ผู้จองซือ้ตามข้อ 4.3. และข้อ 4.4. สามารถรับใบจองซือ้ได้ที่ส านกังานของผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 
ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

7. สถานท่ีจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซือ้ มีรายละเอียดดงันี ้
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7.1. ผู้ จองซือ้ตามข้อ 4.1.1. สามารถจองซือ้ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่
ประเทศ  

7.2. ผู้จองซือ้ตามข้อ 4.1.2. ข้อ 4.1.3. ข้อ 4.2. และข้อ 4.3. สามารถจองซือ้ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ    
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

7.3. ผู้ จองซือ้ตามข้อ 4.4. สามารถจองซือ้ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต ่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นใน ใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์ โปรดดขูัน้ตอนการคืนเงินตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT (“สิ่งที่ ส่งมา

ด้วย 4”)  

ทัง้นี ้การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ในครัง้นี ้จะมีรายละเอียดตามหนงัสือชีช้วน
ของกองทรัสต์ AIMIRT สว่นท่ี 3 เร่ือง ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ซึง่ในการจดัสรรนัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์ และ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยมีสทิธิใช้ดลุพินิจพิจารณาไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่
บคุคลหรือผู้จองซือ้รายหนึง่รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้  

(ก)  เป็นการกระท าขดัตอ่กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือตา่งประเทศ  
หรือสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือ  

(ข)  ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้อง
ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  

(ค)  ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 

(ง) กองทรัสต์ AIMIRT ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองการกระจายการถือหน่วยทรัสต์รายย่อย
ภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

บริษัทฯ จึงขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งมีจ านวน
ตามที่ระบุในใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (“สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1”) โดยหากท่านประสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมดังกล่าว โปรดกรอกข้อมูลลงในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT (“สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4”) 
รวมทัง้แบบสอบถำมเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (“สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5”) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 6”) แล้วแตก่รณี และยื่นเอกสารใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมตามสถานท่ีจองซือ้ที่ระบุ
ไว้ใน ข้อ 7.  
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ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนงัสือชีช้วนที่มีผลบงัคบัใช้แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลด 
(Download) เอกสารดงักลา่วได้จากเว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ AIMIRT 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
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                                                                                          เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท         
                                                               โดย บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
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