
 
 
 

 หน้าที่ 1 ของทัง้หมด 61 หน้า 

ที่ AIM 037/2562 
 
        วนัท่ี 11 เมษายน 2562  
   
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ 

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
 2. รายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
 4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 5. ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 6. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
 
 ด้วย บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
(“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ AIMIRT”) เห็นสมควรให้มีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจ าปี 
2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่     
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยจะเปิดรับลงทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเวลา 12.00 น. 
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 6 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1    พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เร่ิมประชมุ 
เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องบษุบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะทัง้หมด 170 ราย ถือ
หน่วยทรัสต์รวมทัง้สิน้ 82,645,505 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 53.31 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและจ าหน่ายได้ทัง้หมดของ
กองทรัสต์ จ านวน 155,000,000 หนว่ย โดยมติแตล่ะวาระมีรายละเอียด ดงันี ้

วาระท่ี 1  รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 2 อนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
วาระท่ี 3 อนุมตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

ใหม่จ านวนประมาณไมเ่กิน 430,000,000 หน่วย เพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 2 ของทัง้หมด 61 หน้า  

โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และวิธีการก าหนดราคา
หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 1  

วาระท่ี 4 อนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 และการน าหนว่ยทรัสต์ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

วาระท่ี 5 อนมุตัิการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
วาระท่ี 5.1 อนุมตัิการกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190 ล้านบาท 

เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 
และโครงการสวนอตุสาหกรรม บางกะดี 

วาระท่ี 5.2 อนมุตัิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไมเ่กิน 110 ล้านบาท เพื่อ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม) 

วาระท่ี 6 อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การ
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์  AIMIRT และการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

วาระท่ี 7 อนมุตัิการกู้ยืมเงินในวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน (ตัว๋สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไมเ่กิน 50 ล้าน
บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ AIMIRT การซอ่มบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อ
ใช้ค า้ประกนัการใช้สาธารณปูโภคของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT 

โดยรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 ดงักลา่ว เป็นไปตามที่ได้เปิดเผย
ไว้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 แล้ว ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว มี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
ครัง้นีแ้ล้ว 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  

เนื่องจากวาระนี ้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

การลงมต ิ

 -ไมม่ี-  
 
วาระที่ 2    พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

 รายงานประจ าปี 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว โดยผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์สรุปได้ ดงันี ้
  



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 3 ของทัง้หมด 61 หน้า  

 1) ผลการด าเนินงาน 

 ส าหรับผลการด าเนินงานรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจ านวน 175.75 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (1) รายได้ค่าเช่าจากโครงการกลุม่ JWD (ได้แก่ โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 
และโครงการดาต้าเซฟ) จ านวน 131.12 ล้านบาท (2) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากโครงการทิพย์ 7 จ านวน 44.02 
ล้านบาท และ (3) รายได้จากดอกเบีย้ จ านวน 0.61 ล้านบาท ทัง้นี ้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุทัง้หมดมีผู้ เช่าอยูเ่ต็ม 
อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 100 

 ส าหรับค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ในปี 2561 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 50.29 ล้านบาท โดยหลัก
ประกอบด้วย ต้นทนุทางการเงินจ านวน 24.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นดอกเบีย้จ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 698 ล้านบาท นอกจากนี ้กองทรัสต์ยงัมีคา่ใช้จ่ายจากคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ คา่ธรรมเนียมการบริหาร
จดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ช าระให้กบัผู้ตรวจสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินงาน เป็นต้น 

 2) ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ 

 สนิทรัพย์:   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,517.05 ล้านบาท โดยหลัก
ประกอบด้วยเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม จ านวน 2,406.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.92 ของ
สินทรัพย์รวม เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม จ านวน 80.71 ล้านบาท และเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
จ านวน 19.85 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 ประมาณ 266.72 ล้านบาท 
เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่เกิดขึน้จากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี 
รวมทัง้การลงทนุเพิ่มเติมในเดือนธนัวาคม 2561 

 หนีส้นิ:  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีหนีส้ินรวมจ านวน 763.25 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วยเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 698 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.45 ของหนีส้ินรวม เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 
ประมาณ 108 ล้านบาท จากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้สนบัสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมใน
เดือนธันวาคม 2561 โดยมีเง่ือนไขในการช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน และช าระคืนเงินต้นครัง้เดียวทัง้จ านวนภายใน
เดือนธนัวาคม 2565 ทัง้นี ้อตัราสว่นกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบัร้อยละ 27.73  ของมลูคา่
ทรัพย์สนิรวม ซึง่ยงัเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 สนิทรัพย์สทุธิ:  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสต์มีสนิทรัพย์สทุธิทัง้สิน้ 1,753.80 ล้านบาท ประกอบด้วยทนุท่ีได้รับจาก
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ านวน 1,550 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 203.80 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 
11.3148 บาท 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  

 ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่า รายงานผลการด าเนินการของกองทรัสต์ตามรายงานประจ าปี 2561 มีความถกูต้อง 
เหมาะสม และเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้เนื่องจากวาระนี ้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ
ในวาระนี ้



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 4 ของทัง้หมด 61 หน้า  

การลงมต ิ

              -ไมม่ี-  
 
วาระที่ 3   พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่  31 

ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์  

 ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
มีความถกูต้องและเหมาะสม ทัง้นี ้เนื่องจากวาระนี ้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

การลงมต ิ

              -ไมม่ี-  
 
วาระที่ 4   พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ อีกทัง้มีมาตรฐานการท างานที่ดี และเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกองทรัสต์สงูสดุ 
โดยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่เสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้มีมติอนมุตัิ ดงันี ้

(1) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ในปี 2562 โดยมีรายช่ือ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

-  นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียน 3734  หรือ 
-  นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย เลขทะเบียน 4172  หรือ 
-  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เลขทะเบียน 5315 หรือ 
-  นางสาวสริิกร เพลนิพิศศิริ เลขทะเบียน 5234 

โดยผู้สอบบญัชีและบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ จัดการกองทรัสต์
หรือทรัสตี  

 



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 5 ของทัง้หมด 61 หน้า  

(2) ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรับการสอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,350,000 บาท ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

1,200,000 บาท 1,350,000 บาท 12.5% 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์  

 ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสมและไม่
มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือ  
ทรัสตี หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัสตี โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณา
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ดงักล่าว และเห็นสมควรให้ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
ส าหรับผู้สอบบญัชีดงักลา่ว เป็นจ านวนเงิน 1,350,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่านอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น  

 ทัง้นี ้เนื่องจากวาระนี ้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

การลงมต ิ

              -ไมม่ี-  
 
วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น  โดยบริษัทฯ จะ
เปิดให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงทะเบียนเข้าประชมุตัง้แต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครัง้นี ้
กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี  ้ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 และปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ให้ถกูต้องเรียบร้อย โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ
มอบฉันทะให้ นายธนะชัย สนัติชัยกูล หรือ เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวตั กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์      
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก็้ได้ รายละเอียดข้อมลูของกรรมการอิสระของผู้จดัการ
กองทรัสต์ประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะเข้าร่วมประชมุ จะต้องน าเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการ
เข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชุม
ครัง้นีแ้ล้ว และสง่มอบให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน       
การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4 (พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท) โดยจัดส่งถึง 
“ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม 



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 6 ของทัง้หมด 61 หน้า  

อินดัสเทรียล โกรท” เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก่อนเร่ิมการประชมุ  

ทัง้นี ้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉนัทะตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว  
หากท่านมีข้อสงสยัหรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงาน 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั หมายเลขโทรศพัท์ 02-254-0441-2 ตอ่ 214 ในวนัและเวลาท าการ 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2562 ใน
วนัท่ี 4 เมษายน 2562 (Record Date) 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
โดยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
 
 
 

(นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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