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ท่ี AIMRM 057/2564 

วนัท่ี 16 เมษายน 2564 

เร่ือง แจ้งยกเลิกสถานท่ีประชุมและเปล่ียนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 ของ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  

เป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรียน ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 ของทรสัตเ์พ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 

  2.  แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

  

ตามท่ี บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จาํกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัต ์ของทรสัตเ์พ่ือการ

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต ์AIMIRT”) กาํหนดให้

มีการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1 

โรงแรมแมนดารนิ โฮเต็ล เลขท่ี 662 ถนนพระรามส่ี แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 แลว้นัน้ 

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการแพร่ระบาด 

ระลอกใหม่ซึ่งมีความรุนแรงกว่าในระลอกท่ีผ่านมาอย่างมาก ทาํใหพ้บผูต้ิดเชือ้จาํนวนมากและกระจายวงกวา้ง และมี

แนวโนม้การแพรร่ะบาดเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าจะสิน้สดุลงในอนาคตอนัใกล ้โดยบรษิัทฯ มี

ความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรสัต ์รวมถึงผูท่ี้มีส่วนรว่มในการจดัประชุมเป็น

อย่างยิ่ง ตลอดจนพรอ้มท่ีจะปฏิบตัิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเครง่ครดั เพ่ือป้องกนัและลดการแพรร่ะบาดของ

โรค COVID-19 ดงักล่าว 

ดว้ยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นควรใหย้กเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 

2564 ของกองทรัสต ์AIMIRT และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจําปี 2564 

เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตผ่์านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่าน้ัน ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยกาํหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 

ของกองทรสัต ์AIMIRT ยังคงเป็นวันและเวลาเดิม คือ วันท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และมีระเบียบวาระการ

ประชุมและรายละเอียดอ่ืนๆ ตามเดิม ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 

2564 ท่ีไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ รวมถึงให้กาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
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ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 ของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นวนัท่ี 2 เมษายน 2564 คงเดิมตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัทฯ ท่ีประกาศผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 

บริษัทฯ จะเริ่มดาํเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นเวลา 10.00 น. อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่

สะดวกเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงักล่าว สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใด

ท่านหน่ึงตามท่ีบรษิัทฯ ไดก้าํหนดและแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 เขา้รว่มประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ทัง้นี ้หากท่านผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ขอให้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส่งแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือฉบับนี้ หรือส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต ์หรือ QR Code 

พร้อมทั้งแนบสําเนาหลักฐานยืนยันตัวตนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือฉบับนี้ มายังบริษัทฯ 

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามวิธีการและขั้นตอนตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้

ตรวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วนักาํหนดรายชื่อผูท่ี้มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 

2564 (Record Date) ในวนัท่ี 2 เมษายน 2564 แลว้ ผูใ้หบ้ริการระบบควบคุมการประชุม กล่าวคือ บรษิัท โอเจ อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกัด จะจดัส่ง Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัตผ่์านทางอีเมลท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตแ์จง้ขา้งตน้ ทัง้นี ้รายละเอียดและขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผู้

ถือหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกสป์รากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ของหนงัสือฉบบันี ้

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

        

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

และสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

 

 

 

 

 (นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู)  

      ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการ
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2564 ของ 

ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม E-AGM ตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตน

ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารนีม้ายงับริษัทฯ ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2564 เมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผูถื้อ

หน่วยทรสัตต์ามสมุดทะเบียนรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วันกาํหนดรายชื่อผูท่ี้มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อ

หน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 2 เมษายน 2564 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการระบบควบคุมการ

ประชุม กล่าวคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (“ผู้ให้บริการฯ”) จะจัดส่ง Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม E-

AGM และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบไปยงัอีเมลท่ีท่านผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดส่้งมาแจง้ โดยผูใ้หบ้ริการฯ จะส่ง Link ดงักล่าว

ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ E-AGM  

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ตอ้งการเขา้รว่มประชมุ E-AGM  สามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้รว่มประชมุ ได ้2 วิธีดงัต่อไปนี ้

วิธีท่ี 1: แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางอีเมลหรือไปรษณีย ์

วิธีท่ี 2: แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางเว็บไซต ์หรือ QR Code  

ทั้งนี ้ สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบริษัทฯ มีความห่วงใยในสถานการณ์

ดงักล่าว บรษิัทฯ จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์กุท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ท่าน

ใดท่านหน่ึงดังต่อไปนี ้แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองตามขอ้ 3 ดา้นล่าง โดยกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อใน

หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 

2564 ท่ีไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ (“หนังสือมอบฉันทะ”) และปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท ใหถู้กตอ้ง

เรียบรอ้ย 

• นายธนะชยั สนัติชัยกูล  กรรมการอิสระ อาย ุ66 ปี 

ท่ีอยู่ 46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

• เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต กรรมการอิสระ อาย ุ53 ปี 

ท่ีอยู่ 64 ซอยนภาศพัท ์แยก 1 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม รายละเอียดขอ้มูลของกรรมการ

อิสระของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนงัสือเชิญ

ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้  
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1. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตต์้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วย

วิธีการส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย ์ 

1.1 โปรดกรอกเอกสารแบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E- AGM) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือฉบบันี ้โดยขอใหท่้านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของ

ท่านใหช้ดัเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

1.2 แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้

(1) สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร

ประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกุล 

ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตแ์นบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุแทนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เช่น สาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตรประจาํตัว

ขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของ

ผูม้อบฉนัทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของ

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 

(กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ 1 ปี (กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ) ก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอ้ม

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคล เช่น สาํเนาบัตรประชาชนหรือ

สาํเนาบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
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• กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุแทนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผูถื้อหน่วยทรสัตผ์ูม้อบฉนัทะ ออกใหไ้ม่เกิน 

6 เดือน (กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ 1 ปี (กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ) 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ 

เช่น สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง  ท่ียงัไม่

หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดย

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหน่วยทรสัต์

จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ โดยผูม้ีอาํนาจลงนาม

ผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

1.3 จัดส่งเอกสารแบบฟอรม์ใบตอบรบัเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E- AGM) ตามข้อ 1.1 และสาํเนา

หลักฐานแสดงตัวตน พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามข้อ 1.2 โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 

เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดงันี ้ 

• ทาง E-Mail : ir@aimreit.com หรือ 

• ทางไปรษณียล์งทะเบียน : บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

mailto:ir@aimreit.com
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2. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตต์้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดย

ช่องทางเว็บไซตห์รือ QR Code 

2.1 แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปท่ี 

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

 

https://aimirt.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

2.2 กรอกขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(1) เลขท่ีบญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์

(2) ชื่อ (ไม่ตอ้งระบคุาํนาํหนา้) หากผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล ไมต่อ้งกรอกขอ้มลูในชอ่งนี ้

(3) นามสกลุ (กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล ใหใ้ส่ชื่อนิติบคุคลในช่องนามสกลุ) 

(4) เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

(5) แนบไฟลห์นงัสือรบัรองบรษิัท (กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล)  

(6) เลือกยอมรบัเงื่อนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 

(7) กด “ยืนยนั”  

2.3 ตรวจสอบชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละจาํนวนหน่วยทรสัต ์หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(1) ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

(2) อีเมลเพ่ือรบั Link สาํหรบัเขา้รว่มประชมุ 

(3) เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 

(4) เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

• เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่าน E-AGM 

• มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุผ่าน E-AGM 

• มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุ 

2.4 กด “ถดัไป” 

https://aimirt.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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(1) กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

• บนัทึกรูปถ่ายผูถื้อหน่วยทรสัต ์

- กดอนญุาตยอมรบัใหเ้ว็บไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  

 

• ถ่ายรูปบตัรประจาํตวัประชาชนเต็มใบ  

- กด “ถ่ายภาพ” 

- กด “บนัทึก” 

- กรณีท่ีตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

• ถ่ายรูปผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มถือบตัรประจาํตวัประชาชน (ตามรูปตวัอย่างท่ีปรากฏ) 

- กด “ถ่ายภาพ” 

- กด “บนัทึก” 

- กรณีท่ีตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

- กด “ถดัไป” 

- ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจาํนวนหน่วยทรสัตอี์กครัง้ 

- กด “เสรจ็สิน้” 

(2) กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมผ่าน E-AGM 

• บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหน่วยทรสัต ์(เหมือนกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองขา้งตน้) 

• บนัทึกขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบตามท่ีกาํหนดในขอ้ 1.2   

- ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 

- ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 

- แนบไฟลส์าํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะตามท่ีกาํหนดในขอ้ 1.2 

- แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะท่ีมีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

- กด “ถดัไป” 

- ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจาํนวนหน่วยทรสัตอี์กครัง้ 

- กด “เสรจ็สิน้” 



 
 

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั เลขที ่62 อาคารมลิเลนเนีย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 1601 ซอยหลงัสวน  แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์02-254 0441-2 

AIM REIT MANAGEMENT COMPANY LIMITED Unit #1601, 16th Floor, Millennia Tower, No.62 Soi Langsuan, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel 02-254 0441-2 

 

(3) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

• บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหน่วยทรสัต ์(เหมือนกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 

• แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

- กด “ถดัไป”  

- ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจาํนวนหน่วยทรสัตอี์กครัง้ 

- กด “เสรจ็สิน้ 

หมายเหต ุ: ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM จะเปิดใหด้าํเนินการตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 

26 เมษายน 2564 (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้ง

แสดงเอกสารคาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองคาํแปลโดยผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ โดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติ

บคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล)   

3. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตมี์ความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ  

สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะท่านอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่ง

หนังสือมอบฉันทะโดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงตามท่ีบริษัทฯ ไดก้าํหนดไวพ้รอ้มเอกสาร

สาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตนตามท่ีกาํหนดในขอ้ 1.2 ใหบ้รษิัทฯ ภายในวันที ่26 เมษายน 2564 ผ่านชอ่งทางต่อไปนี ้

• ทาง E-mail : ir@aimreit.com หรือ 

• ทางไปรษณีย:์ บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
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หมายเหต ุ: กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ะบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะลงคะแนนเสียงตามท่ีท่านไดร้ะบุ

มาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนน

เสียงของ Custodian) 

mailto:ir@aimreit.com
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4. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต ์ 

กรุณานาํส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ท่ีแนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต ์

ประจาํปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

4.2 หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รบัมอบอาํนาจ พรอ้มประทับตรา

สาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

4.3 หนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหน่วยทรสัตใ์ห้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 

4.4 หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

4.5 สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4.6 จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทาง E-Mail : ir@aimreit.com หรือ 

• ทางไปรษณียล์งทะเบียน : บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ 

ท่านจะไดร้บัอีเมลจาํนวน 2 ฉบบัจากทางผูใ้หบ้รกิารฯ ซึ่งจะเป็น Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม E-AGM และ

คู่มือการเขา้ใชง้านระบบ โดยผูใ้หบ้รกิารฯ จะส่งล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ E-AGM โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใช้

งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีท่ียังไม่ไดร้บัอีเมลดังกล่าวภายในวันท่ี 26 เมษายน 2564 ให้

ติดต่อบรษิัทฯ โดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ E-AGM ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้
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ระบบ iOS ระบบ Android 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id

=us.zoom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม E-AGM อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะ

เริ่มเมื่อถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์และเลขบัตรประชาชนของผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น กรณีท่ีไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนน

เสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท่ี์ระบไุวใ้นอีเมลท่ีจดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท่้าน 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมใน

รูปแบบเดิม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่เดินทางมายังสถานทีป่ระชุมเดิมหรือทีบ่ริษัทฯ*** 

 

การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของกองทรัสต ์หรือเกี่ยวข้องกับ

วาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าใหบ้รษิัทฯ ก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• ทาง E-Mail : ir@aimreit.com หรือ 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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• ทางไปรษณียล์งทะเบียน : บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ์ชั้น 16 ห้อง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

2. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามระหว่างการประชุม E-AGM สาํหรบัผูท่ี้เขา้ร่วมประชมุ E-AGM โดยผูเ้ขา้รว่มประชุม

จะตอ้งระบชุื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนท่ี

จะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทุกครัง้ บรษิัทฯ จะเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชุม 

ดงันี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนท่ีอุปกรณข์อง

ตนเอง หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคมุระบบส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟนหลงัจาก

ท่ีสนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมท่ีถูกจดัส่งไปยัง

อีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

***ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยทรัสตมี์ข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อบริษัทฯ และบริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกัด ได้ดังนี ้

1. เร่ืองการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-Meeting) ติดต่อบริษัทฯ ผ่านชอ่งทางดังต่อไปนี ้

• ทาง E-Mail : ir@aimreit.com หรือ 

• ทางโทรศัพท:์ 02-254-0441-2  

2. เร่ืองขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่

ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด ตามเบอร์

โทรศัพทท์ีร่ะบุไว้ใน E-Mail ทีจ่ัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน*** 

 

mailto:ir@aimreit.com


สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
  แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

 

 
 

 

 

 

 

(1) ขา้พเจา้                    สญัชาต ิ      ……….. 

อยู่บา้นเลขที่          

          
 

 

 

 

 

 

 

(2) เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

โดยถือหน่วยทรสัตจ์าํนวนทัง้สิน้รวม............................................................หน่วย 

 
หมายเหตุสําคัญ:  โปรดดําเนินการจัดส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสฉ์บับนี ้ท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมแนบสาํเนาหลักฐานแสดงตัวตนท่ีกําหนดให้แก่บริษัทฯ ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้หรือแจ้งความประสงคเ์ข้า

ร่วมประชุม E-AGM ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต ์หรือ QR Code เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM 

• ช่องทาง E-mail : ir@aimreit.com หรือ 

• ทางไปรษณีย:์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จาํกัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ์ชั้น 16 ห้อง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) สาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 

ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ในวนัที ่29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดย

ตอ้งการเขา้รว่มประชมุ 

 f 

                                                เขา้ร่วมประชมุดว้ยตวัเอง 

      

                                                มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว )………………………………….......................... 

พ 

                                                หมายเลขบตัรประชาชน…………….……………....ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 

f 

                      (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้รว่มประชมุ 

          g 

                                         อีเมล…์……………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 

      พ 

                                         เบอรโ์ทร……………………………………………………………………….(โปรดระบ)ุ 

g 

                      (4)  จดัส่งเอกสารเพ่ือยืนยนัตวัตนตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 ภายในวันที ่26 เมษายน 2564 

 

                      (5)  เม่ือท่านไดร้บัการยืนยนัตวัตนแลว้บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดัจะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไป

ยงัอีเมลที่ท่านไดร้ะบ ุ

 

(6)  ในวนัประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งเตรียมเลขบญัชีผูถ้ือหน่วยทรสัต ์และเลขบตัรประชาชนไว ้สาํหรบัการเขา้รว่ม

ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………... 

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2564  

ของทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเชา่อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท  
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