ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล
เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ที่ AIMRM 051/2565
วันที่ 12 เมษายน 2565
เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ป ระจํา ปี 2565 ของทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์แ ละ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

รายงานประจําปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code)
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
มาตรการและข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุน ในอสังหาริมทรัพ ย์และสิ ท ธิ การเช่าอสังหาริม ทรัพย์ เอไอเอ็ ม อิ น ดัส เทรี ยล โกรท
ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริ ษั ท ฯ” หรือ “ผู้ จั ด การกองทรั สต์”) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
(“กองทรั ส ต์ AIMIRT”) เห็ น สมควรให้มี ก ารจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ข องกองทรัส ต์ ประจํา ปี 2565
ในวั น ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งแมนดาริ น เอ ชั้ น 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ ล เลขที่ 662
ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยจะเปิ ดรับลงทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ใน
เวลา 09.00 น. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจําปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2564 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้วในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 1 โดยผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ AIMIRT สรุปได้ ดังนี ้
1) ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ AIMIRT มี
รายได้รวม 724.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 138.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 23.56 จากปี 2563 โดยการเพิ่มขึน้ ของรายได้
รวมในปี 2564 มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มสูงขึน้ จากการรับรู ร้ ายได้ของทรัพย์สินที่
หน้าที่ 1

ก อ ง ท รั ส ต์ AIMIRT เ ข้ า ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม ร ะ ห ว่ า ง ปี 2564 ไ ด้ แ ก่ โ ค ร ง ก า ร เ จ ดั บ เ บิ ้ ล ยู ดี น ว น ค ร
โครงการไทยแทฟฟิ ต้า โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 และ โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์
AIMIRT เข้าลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวอัตราการเช่าที่รอ้ ยละ 100 และสามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ได้ทนั ทีนบั ตัง้ แต่
วันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุน
สําหรับปี 2564 กองทรัสต์ AIMIRT มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 247.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 58.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อ ยละ 31.16 จากปี 2563 ตามการเพิ่ ม ขึ น้ ของขนาดทรัพ ย์สิ น ที่ ก องทรัส ต์ AIMIRT เข้า ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โดยหลัก
ประกอบด้ว ยค่าใช้จ่ายในการดํา เนิ นโครงการ 51.72 ล้า นบาท ค่ า ธรรมเนีย มผู้จัด การกองทรัส ต์ 37.22 ล้า นบาท
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 37.85 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 91.88 ล้านบาท
สําหรับปี 2564 กองทรัสต์ AIMIRT มีกาํ ไรจากการลงทุนสุทธิ 476.61 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.79 ของ
รายได้ทงั้ หมด เพิ่มขึน้ 79.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.95 จากปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเติบโต
ของรายได้ท่ีเกิดจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติม นอกจากนี ้ ในปี 2564 กองทรัสต์ AIMIRT ยังมีกาํ ไรจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีจาํ นวน 10.67 ล้านบาท
จากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจําปี ส่งผลให้ในปี 2564 กองทรัสต์ AIMIRT มีการเพิ่มขึน้ ใน
สินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานเท่ากับ 487.78 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2563 เป็ นจํานวน 73.95 ล้านบาท หรือร้อยละ
17.87 จากปี 2563
2) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ AIMIRT มีสินทรัพย์รวมเป็ นจํานวนทัง้ สิน้ 10,033.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้
2,547.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 34.03 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักประกอบด้วยเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจํานวน 9,570.62 ล้านบาท ที่ปรับเพิ่มสูงขึน้
จากปี ก่อนหน้าเป็ นจํานวน 2,416.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 33.77 จากการลงทุนเพิ่มเติมและมูลค่าทรัพย์สิน
ทางการบัญชีท่ีเพิ่มขึน้ จากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจําปี 2564
หนีส้ ิน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ AIMIRT มีหนีส้ ินรวมจํานวน 2,821.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 498.35 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.45 จากหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักประกอบด้วยเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
จํานวน 2,592.41 ล้านบาท ซึ่งเพิ่ มขึ น้ จากสิ น้ ปี ก่อนหน้าเป็ นจํานวน 442.72 ล้านบาท เพื่ อใช้สนับสนุนการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติม
สินทรัพย์สทุ ธิ:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ AIMIRT มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิน้ 7,212.23 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่
ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จาํ นวน 6,642.89 ล้านบาท และกําไรสะสมจํานวน 569.34 ล้านบาท มีสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
เท่ากับ 12.1116 บาท ลดลงจาก 12.1122 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีเพิ่มขึน้ จากการ
เพิ่มทุนในระหว่างปี 2564
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

หน้าที่ 2

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า รายงานผลการดําเนินการของกองทรัสต์ AIMIRT ตามรายงานประจําปี 2564 มี
ความถูกต้อง เหมาะสม และเป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทัง้ นี ้ เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง
ไม่มีการลงมติในวาระนี ้
การลงมติ
-ไม่ม-ี
วาระที่ 2

รั บทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรั สต์ AIMIRT สําหรับปี
2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ AIMIRT
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ปรากฏในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMIRT สําหรับปี 2564
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้องและเหมาะสม ทัง้ นี ้ เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลง
มติในวาระนี ้
การลงมติ
-ไม่ม-ี
วาระที่ 3

รั บทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรั ส ต์
AIMIRT ประจําปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้พิ จารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท สํา นัก งาน อี ว าย จํา กั ด มี คุ ณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับ อีกทัง้ มีมาตรฐานการทํางานที่ดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํา นั ก งาน ก.ล.ต.”) และมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สูง โดยค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอมานั้น มีความเหมาะสมกับ
ขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
(1)

แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ AIMIRT ในปี 2565 โดยมี
รายชื่อ ดังต่อไปนี ้
- นางสาวรัตนา
- นางสาวสมใจ
- นางสาววรรณวิไล

จาละ
คุณปสุต
เพชรสร้าง
หน้าที่ 3

เลขทะเบียน 3734 หรือ
เลขทะเบียน 4499 หรือ
เลขทะเบียน 5315 หรือ

- นางสาวสิรกิ ร

เพลินพิศศิริ

เลขทะเบียน 5234

โดยผูส้ อบบัญชีและบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี
(2)

กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนประจําปี 2565 สําหรับการสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 1,550,000 บาท ทั้งนี ้
ค่าตอบแทนประจําปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทน

ปี 2564
1,550,000 บาท

ปี 2565
1,550,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
-

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่
มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี
หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทําหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่าว และเห็นสมควรให้กาํ หนดค่าตอบแทนประจําปี 2565 สําหรับ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว เป็ นจํานวนเงิน 1,550,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตท่านอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ AIMIRT แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ทัง้ นี ้ นางสาวรัตนา จาละ ได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ AIMIRT ตัง้ แต่ปี 2560 รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 5 ปี
ทัง้ นี ้ เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
การลงมติ
-ไม่ม-ี
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมนี ้ โดยบริษัทฯ จะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนเข้าประชุมตัง้ แต่เวลา 09.00 น. อนึ่ง หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้ดว้ ยตนเองและมีความประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
ในการประชุมครัง้ นี ้ กรุ ณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือ
เชิญประชุมครัง้ นี ้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ให้ถูกต้อง
เรียบร้อย โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้ นายธนะชัย สันติชยั กูล หรือ เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นีก้ ็ได้ รายละเอียด
ข้อมูลของกรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4
สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และผูร้ บั มอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องนําเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการ
เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ครัง้ นีแ้ ล้ว และส่งมอบให้แก่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ก่อนเข้าร่วมประชุม
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ทัง้ นี ้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (พร้อมติดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท) โดยจัดส่งถึง
“ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรียล โกรท” เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคาร บี ชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 หรือ ณ สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ก่อนเริ่มการประชุม
ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะตาม
รายละเอี ย ดที่ ป รากฏในสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 2 ที่ ไ ด้จัด ส่ ง ให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์พ ร้อ มหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ครั้ง นี ้แ ล้ว
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ท่ีฝ่ายกฎหมายและกํากับการปฏิบตั ิงาน
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-254-0441-2 ต่อ 214 ในวันและเวลาทําการ
อนึ่ง บริษัทฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565
ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (Record Date)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องมีการกําหนดมาตรการ และข้อปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการและข้อปฏิบตั ิดังกล่าวได้กาํ หนดขึน้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไป
ตามมาตรการที่รฐั บาลกําหนด รวมทั้งขอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกท่านกรอกแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และนําส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
และบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในการดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาจทํา
ให้จาํ นวนที่น่งั ในสถานที่จดั ประชุมลดลงอย่างมีนยั สําคัญ และในกรณีท่ที ่นี ่งั ที่ได้จดั เตรียมไว้สาํ หรับท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในสถานที่ จัดประชุมมี ไม่ เพี ยงพอ บริษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการพิ จ ารณาดํา เนิ น การให้ท่ า นผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ี ม า
ลงทะเบียนในลําดับหลัง เข้ารับฟั งการประชุมจากพืน้ ที่อื่นในบริเวณใกล้เคียง ตามที่บริษัทฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้ (ถ้ามี)
หรือบริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นต้องขอความร่วมมือให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทน
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารให้แก่ท่าน (หนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3) ทัง้ นี ้ การปฏิบตั ิตามมาตรการ และข้อปฏิบตั ิ
ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกท่าน บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
นอกจากนี ้ สื บ เนื่ อ งจากความไม่ แ น่ น อนของสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ประจําปี 2565 ของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทั้งพิจารณาสถานที่จดั ประชุมเพื่อให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง ซึ่งจะดําเนินการจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่ภาครัฐกําหนดในการป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม หรือพิจารณาจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของกองทรัสต์ AIMIRT ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการดําเนินการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย หรือดําเนินการขอมติผถู้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยวิธีอื่นใด ภายใต้กรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกําหนด ได้
ตามที่เห็นสมควร
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ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
โดยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(นายอมร จุฬาลักษณานุกลู )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
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