ที่ AIM 037/2562
วันที่ 11 เมษายน 2562
เรื่ อง

ขอเชิ ญ ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ป ระจ าปี 2562 ของทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561
รายงานประจาปี 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM)
วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
แผนทีแ่ สดงสถานที่ประชุม

ด้ วย บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัท ฯ” หรื อ “ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
(“กองทรัสต์ ” หรื อ “กองทรัสต์ AIMIRT”) เห็นสมควรให้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจาปี
2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดยจะเปิ ดรับลงทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเวลา 12.00 น.
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 6 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เริ่ มประชุม
เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กรุ ง เทพมหานคร 10500 มี ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเองและได้ รั บ มอบฉัน ทะทัง้ หมด 170 ราย ถื อ
หน่วยทรั สต์ รวมทัง้ สิ ้น 82,645,505 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 53.31 ของหน่วยทรั สต์ ที่ ออกและจาหน่ายได้ ทงั ้ หมดของ
กองทรัสต์ จานวน 155,000,000 หน่วย โดยมติแต่ละวาระมีรายละเอียด ดังนี ้
วาระที่ 1
รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561
วาระที่ 2
อนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
วาระที่ 3
อนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ใหม่จานวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

หน้ าที่ 1 ของทังหมด
้
61 หน้ า

โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนดราคา
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครัง้ ที่ 1
วาระที่ 4
อนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 5
อนุมตั ิการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
วาระที่ 5.1 อนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 1,190 ล้ านบาท
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ SCC โครงการ TIP 8
และโครงการสวนอุตสาหกรรม บางกะดี
วาระที่ 5.2 อนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110 ล้ านบาท เพื่อ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม)
วาระที่ 6
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สิน ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม
วาระที่ 7
อนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่เกิน 50 ล้ าน
บาท และวงเงินสินเชื่อค ้าประกัน (Bank Guarantee) จานวนรวมไม่เกิน 10 ล้ านบาท เพื่อ
ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุน หมุน เวีย นของกองทรั สต์ AIMIRT ในการบริ ห ารและการด าเนิ น งานของ
กองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทังเพื
้ ่อ
ใช้ ค ้าประกันการใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT
โดยรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ดังกล่าว เป็ นไปตามที่ได้ เปิ ดเผย
ไว้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 แล้ ว สาเนารายงานการประชุมดังกล่าว มี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ครัง้ นี ้แล้ ว
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
การลงมติ
-ไม่มีวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจาปี 2561

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานประจาปี 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว โดยผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์สรุปได้ ดังนี ้

หน้ าที่ 2 ของทังหมด
้
61 หน้ า

1) ผลการดาเนินงาน
สาหรับผลการดาเนินงานรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีรายได้ รวมจานวน 175.75 ล้ านบาท
ประกอบด้ วย (1) รายได้ ค่าเช่าจากโครงการกลุม่ JWD (ได้ แก่ โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
และโครงการดาต้ าเซฟ) จานวน 131.12 ล้ านบาท (2) รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจากโครงการทิพย์ 7 จานวน 44.02
ล้ านบาท และ (3) รายได้ จากดอกเบี ้ย จานวน 0.61 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนทังหมดมี
้
ผ้ เู ช่าอยูเ่ ต็ม
อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 100
ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทรั ส ต์ ใ นปี 2561 กองทรั ส ต์ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมทัง้ สิ น้ 50.29 ล้ า นบาท โดยหลัก
ประกอบด้ วย ต้ นทุนทางการเงินจานวน 24.92 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวน 698 ล้ านบาท นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยงั มีคา่ ใช้ จ่ายจากค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ชาระให้ กบั ผู้ตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมทรั สตี ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการดาเนินงาน เป็ นต้ น
2) ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
สินทรัพย์:
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 กองทรั ส ต์ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมเป็ น จ านวนทัง้ สิ น้ 2,517.05 ล้ า นบาท โดยหลัก
ประกอบด้ วยเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตามมูลค่ายุติธรรม จานวน 2,406.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 95.92 ของ
สินทรั พย์ รวม เงิ นลงทุนในหลักทรั พย์ ตามมูลค่ายุติธรรม จานวน 80.71 ล้ านบาท และเงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร
จานวน 19.85 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพิ่ม ขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ประมาณ 266.72 ล้ านบาท
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาปี
รวมทังการลงทุ
้
นเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2561
หนี ้สิน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีหนี ้สินรวมจานวน 763.25 ล้ านบาท โดยหลักประกอบด้ วยเงิ นกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น จานวน 698 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 91.45 ของหนี ส้ ิน รวม เพิ่ ม ขึน้ จากสิน้ ปี 2560
ประมาณ 108 ล้ านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมใน
เดือนธันวาคม 2561 โดยมีเงื่อนไขในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน และชาระคืนเงินต้ นครัง้ เดียวทังจ
้ านวนภายใน
เดือนธันวาคม 2565 ทังนี
้ ้ อัตราส่วนกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับร้ อยละ 27.73 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวม ซึง่ ยังเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
สินทรัพย์สทุ ธิ:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิทงสิ
ั ้ ้น 1,753.80 ล้ านบาท ประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจาก
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ จานวน 1,550 ล้ านบาท และกาไรสะสมจานวน 203.80 ล้ านบาท มีสินทรั พย์ สุทธิ ต่อหน่วยเท่ากับ
11.3148 บาท
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า รายงานผลการดาเนินการของกองทรัสต์ตามรายงานประจาปี 2561 มีความถูกต้ อง
เหมาะสม และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทังนี
้ ้ เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
ในวาระนี ้

หน้ าที่ 3 ของทังหมด
้
61 หน้ า

การลงมติ
-ไม่มีวาระที่ 3

พิจารณารั บทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ ได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการ บริ ษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีความถูกต้ องและเหมาะสม ทังนี
้ ้ เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
การลงมติ
-ไม่มีวาระที่ 4

พิจารณาและรับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ พิ จารณาและมี ค วามเห็ น ว่า บริ ษั ท ส านัก งาน อี ว าย จ ากัด มี คุณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับ อีกทังมี
้ มาตรฐานการทางานที่ดี และเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์ ในการตรวจสอบกองทรัสต์สงู สุด
โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ มีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
(1)

แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของกองทรัสต์ ในปี 2562 โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี ้
- นางสาวรัตนา
จาละ
เลขทะเบียน 3734 หรื อ
- นางนงลักษณ์
พุม่ น้ อย
เลขทะเบียน 4172 หรื อ
- นางสาววรรณวิไล
เพชรสร้ าง
เลขทะเบียน 5315 หรื อ
- นางสาวสิริกร
เพลินพิศศิริ
เลขทะเบียน 5234
โดยผู้สอบบัญชีและบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียหรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิด
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ ผู้จัดการกองทรั สต์ ห รื อ ทรั สตี หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับผู้จัดการกองทรั สต์
หรื อทรัสตี
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(2)

กาหนดจานวนเงิ นค่า ตอบแทนประจาปี 2562 สาหรั บการสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิ น 1,350,000 บาท ทัง้ นี ้
ค่าตอบแทนประจาปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทน

ปี 2561
1,200,000 บาท

ปี 2562
1,350,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
12.5%

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสมและไม่
มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียหรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรื อ
ทรัสตี หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตี โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้ าที่ จึงเห็นสมควรพิ จารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังกล่าว และเห็นสมควรให้ กาหนดค่า ตอบแทนประจาปี 2562
สาหรับผู้สอบบัญชีดงั กล่าว เป็ นจานวนเงิน 1,350,000 บาท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
การลงมติ
-ไม่มีวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทฯ จะ
เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนเข้ าประชุมตังแต่
้ เวลา 12.00 น. อนึ่ง หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุม และออกเสียงได้ ด้วยตนเองและมีความประสงค์ จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนในการประชุมครัง้ นี ้
กรุ ณากรอกข้ อความและลงลายมือชื่ อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิ ญประชุมครัง้ นี ้ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถ
มอบฉันทะให้ นายธนะชัย สันติ ชัยกู ล หรื อ เรื ออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์
เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ก็ได้ รายละเอียดข้ อมูลของกรรมการอิสระของผู้จดั การ
กองทรัสต์ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่วมประชุม จะต้ องนาเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการ
เข้ าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ครัง้ นี ้แล้ ว และส่งมอบให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การกองทรัสต์ ก่อนเข้ าร่วมประชุม
ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง และประสงค์ ที่จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ าตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (พร้ อมติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท) โดยจัดส่งถึง
“ผู้จัดการกองทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ เอไอเอ็ม
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อินดัสเทรี ยล โกรท” เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้ อง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 หรื อ ณ สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนเริ่ มการประชุม
ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะตาม
รายละเอี ย ดที่ ป รากฏในสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 3 ที่ ไ ด้ จัด ส่ง ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ พ ร้ อมหนัง สือ เชิ ญ ประชุม ครั ง้ นี แ้ ล้ ว
หากท่านมีข้อสงสัยหรื อ คาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ ท่ี ฝ่ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน
บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-254-0441-2 ต่อ 214 ในวันและเวลาทาการ
อนึ่ง บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 ใน
วันที่ 4 เมษายน 2562 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
โดยบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

(นายอมร จุฬาลักษณานุกลู )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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