
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท 
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หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 

 

 

วนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

 

 

 

 

 

ณ หอ้งแมนดารนิ เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดารนิ โฮเต็ล 

เลขท่ี 662 ถนนพระรามส่ี แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

  



  

 หนา้ท่ี 1  

ท่ี AIMRM 051/2565 

 

        วนัท่ี 12 เมษายน 2565  

   

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ 

สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานประจาํปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) 

 2. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ 

 3. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 4. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 5. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 6.  มาตรการและขอ้ปฏิบตัิเก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ของทรสัตเ์พ่ือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

ภายใตก้ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคดักรองโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 ดว้ยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จาํกัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผู้จัดการ

กองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

(“กองทรัสต์ AIMIRT”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี 2565  

ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขท่ี 662  

ถนนพระรามส่ี แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โดยจะเปิดรบัลงทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตใ์น

เวลา 09.00 น. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 5 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการ

ประชมุ ดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1    รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMIRT ประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

 ผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์าน QR Code ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 1 โดยผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกองทรสัต ์AIMIRT สรุปได ้ดงันี ้

  1) ผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2564 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต  ์AIMIRT มี

รายไดร้วม 724.38 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 138.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23.56 จากปี 2563 โดยการเพ่ิมขึน้ของรายได้

รวมในปี 2564 มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเพ่ิมสูงขึน้จากการรบัรูร้ายไดข้องทรัพยสิ์นท่ี



  

 หนา้ท่ี 2  

ก อ ง ท รั ส ต์  AIMIRT เ ข้ า ล ง ทุ น เ พ่ิ 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  

โครงการไทยแทฟฟิตา้ โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 และ โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์โดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์

AIMIRT เขา้ลงทนุเพ่ิมเติมดงักล่าวอตัราการเช่าท่ีรอ้ยละ 100 และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้กก่องทรสัตไ์ดท้นัทีนบัตัง้แต่

วนัท่ีกองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทนุ  

สาํหรบัปี 2564 กองทรสัต ์AIMIRT มีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 247.78 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 58.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร ้อยละ 31.16 จากปี 2563 ตามการเพ่ิมขึน้ของขนาดทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนเพ่ิมเติม โดยหลัก

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 51.72 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต ์37.22 ล้านบาท 

ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์37.85 ลา้นบาท และตน้ทนุทางการเงิน 91.88 ลา้นบาท  

สาํหรับปี 2564 กองทรัสต  ์AIMIRT มีกาํไรจากการลงทุนสุทธิ 476.61 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 65.79 ของ

รายไดท้ัง้หมด เพ่ิมขึน้ 79.27 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 19.95 จากปี 2563 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากการเติบโต

ของรายไดท่ี้เกิดจากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพ่ิมเติม นอกจากนี ้ในปี 2564 กองทรสัต ์AIMIRT ยงัมีกาํไรจากการ

เปล่ียนแปลงมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท่ี์จาํนวน 10.67 ลา้นบาท 

จากการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตป์ระจาํปี ส่งผลใหใ้นปี 2564 กองทรสัต ์AIMIRT มีการเพ่ิมขึน้ใน

สินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานเท่ากับ 487.78 ลา้นบาท ซึ่งสงูกว่าปี 2563 เป็นจาํนวน 73.95 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

17.87 จากปี 2563 

 2) ฐานะทางการเงนิ 

 สินทรพัย:์   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัต ์AIMIRT มีสินทรพัยร์วมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 10,033.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 

2,547.75 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 34.03 จากสินทรพัยร์วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักประกอบดว้ยเงิน

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรมจาํนวน 9,570.62 ลา้นบาท ท่ีปรบัเพ่ิมสงูขึน้

จากปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 2,416.01 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 33.77 จากการลงทุนเพ่ิมเติมและมูลค่าทรัพยสิ์น

ทางการบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้จากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตป์ระจาํปี 2564  

หนีสิ้น:  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัต ์AIMIRT มีหนีสิ้นรวมจาํนวน 2,821.49 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 498.35 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21.45 จากหนีสิ้นรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

จํานวน 2,592.41 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้าเป็นจาํนวน 442.72 ล้านบาท เพ่ือใช้สนับสนุนการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นเพ่ิมเติม   

สินทรพัยส์ทุธิ:  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัต ์AIMIRT มีสินทรพัยส์ุทธิทั้งสิน้ 7,212.23 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนท่ี

ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าํนวน 6,642.89 ลา้นบาท และกาํไรสะสมจาํนวน 569.34 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย

เท่ากับ 12.1116 บาท ลดลงจาก 12.1122 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จากจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์เพ่ิมขึน้จากการ

เพ่ิมทนุในระหว่างปี 2564 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์  



  

 หนา้ท่ี 3  

 ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่า รายงานผลการดาํเนินการของกองทรัสต  ์AIMIRT ตามรายงานประจาํปี 2564 มี

ความถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระนี ้เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึง

ไม่มีการลงมติในวาระนี ้

การลงมต ิ

              -ไม่ม-ี  

 

วาระที ่2   รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต ์AIMIRT สําหรับปี 

2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัต ์AIMIRT 

ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน 

อีวาย จาํกัด มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มกับหนงัสือ

เชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์าน QR Code ปรากฏในสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์  

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์AIMIRT สาํหรบัปี 2564 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกตอ้งและเหมาะสม ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระนี ้เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลง

มติในวาระนี ้

การลงมต ิ

              -ไม่ม-ี  

 

วาระที ่3   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ 

AIMIRT ประจาํปี 2565  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีคุณสมบัติและ

ประสบการณเ์หมาะสม เป็นท่ียอมรบั อีกทัง้มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และมีประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยส์ูง โดยค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีท่ีเสนอมานั้น มีความเหมาะสมกับ

ขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดม้ีมติอนมุตั ิดงันี ้

(1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต ์AIMIRT ในปี 2565 โดยมี

รายชื่อ ดงัตอ่ไปนี ้ 

-  นางสาวรตันา จาละ เลขทะเบียน 3734  หรือ 

-  นางสาวสมใจ คณุปสตุ เลขทะเบียน 4499  หรือ 

-  นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง เลขทะเบียน 5315  หรือ 



  

 หนา้ท่ี 4  

-  นางสาวสิรกิร เพลินพิศศิร ิ เลขทะเบียน 5234 

โดยผูส้อบบญัชีและบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัต ี 

 (2) กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2565 สาํหรับการสอบบัญชี เป็นจาํนวนเงิน 1,550,000 บาท ทั้งนี ้

ค่าตอบแทนประจาํปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2565 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2564 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

1,550,000 บาท 1,550,000 บาท - 

ความเหน็ผู้จัดการกองทรัสต ์ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเหมาะสมและไม่

มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี โดยมีความเป็นอิสระต่อการทาํหนา้ท่ี จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ดังกล่าว และเห็นสมควรใหก้าํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 สาํหรบั

ผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นจาํนวนเงิน 1,550,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให้

บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตท่านอ่ืนของสาํนักงานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต ์AIMIRT แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้นี ้นางสาวรตันา จาละ ไดร้บัการแตง่ตัง้

เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์AIMIRT ตัง้แต่ปี 2560 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 5 ปี 

ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระนี ้เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

การลงมต ิ

              -ไม่ม-ี  
 

วาระที ่4  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชุมนี ้โดยบริษัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งทะเบียนเขา้ประชุมตัง้แต่เวลา 09.00 น. อน่ึง หากผูถื้อหน่วยทรสัต์

ท่านใดไม่สามารถเขา้รว่มประชมุและออกเสียงไดด้ว้ยตนเองและมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุแทน

ในการประชุมครัง้นี ้กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบมากับหนงัสือ

เชิญประชุมครัง้นี ้ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท ให้ถูกตอ้ง

เรียบรอ้ย โดยผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉันทะให ้นายธนะชยั สนัติชยักูล หรือ เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวตั 

กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก้็ได ้รายละเอียด

ขอ้มูลของกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 4 

สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะเขา้รว่มประชมุ จะตอ้งนาํเอกสารหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการ

เขา้รว่มประชมุตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชุม

ครัง้นีแ้ลว้ และส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์ก่อนเขา้รว่มประชมุ 
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ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง และประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยทรสัตใ์น      

การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (พรอ้มติดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท) โดยจัดส่งถึง 

“ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม 

อินดัสเทรียล โกรท” เลขท่ี 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคาร บี ชั้น 8 หอ้ง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนเริ่มการประชมุ  

ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่าน โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชุม และการมอบฉันทะตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พรอ้มหนังสือเชิญประชุมครั้งนี ้แล้ว  

หากท่านมีขอ้สงสัยหรือคาํถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท่ี้ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงาน 

บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์02-254-0441-2 ต่อ 214 ในวนัและเวลาทาํการ 

อน่ึง บริษัทฯ ไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 

ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (Record Date) 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาด

อย่างต่อเน่ือง จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการกาํหนดมาตรการ และขอ้ปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัตป์ฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั โดยมาตรการและขอ้ปฏิบตัิดังกล่าวไดก้าํหนดขึน้เพ่ือใหส้อดคลอ้งและเป็นไป

ตามมาตรการท่ีรฐับาลกาํหนด รวมทั้งขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ุกท่านกรอกแบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) และนาํส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนเขา้ประชุม โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

และบริษัทฯ ขอเรียนใหท้ราบว่า ในการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง อาจทาํ

ใหจ้าํนวนท่ีนั่งในสถานท่ีจดัประชมุลดลงอย่างมีนยัสาํคญั และในกรณีท่ีท่ีนั่งท่ีไดจ้ดัเตรียมไวส้าํหรบัท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์

ในสถานท่ีจัดประชุมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดาํเนินการให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมา

ลงทะเบียนในลาํดบัหลงั เขา้รบัฟังการประชุมจากพืน้ท่ีอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียง ตามท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้(ถา้ม)ี 

หรือบริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งขอความร่วมมือใหท่้านผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทน

การเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ จะอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัเอกสารใหแ้กท่่าน (หนงัสือมอบ

ฉนัทะท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3) ทัง้นี ้การปฏิบตัิตามมาตรการ และขอ้ปฏิบตัิ

ดังกล่าว อาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้และความไม่สะดวกต่อผูถื้อหน่วยทรัสตท์ุกท่าน บริษัทฯ ตอ้งขออภัยในความไม่

สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 นอกจากนี้  สืบเ น่ืองจากความไม่ แ น่นอนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจแกไ้ขวนั เวลา และสถานท่ี สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์

ประจาํปี 2565 ของกองทรสัต ์AIMIRT รวมทั้งพิจารณาสถานท่ีจดัประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง ซึ่งจะดาํเนินการจดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นสาธารณสขุของกรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดท่ีภาครัฐกาํหนดในการป้องกันความเส่ียงและเพ่ือความปลอดภัยของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ หรือพิจารณาจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ของกองทรสัต ์AIMIRT ดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูถื้อหน่วยทรสัต ์มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการดาํเนินการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมหรือการดาํเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดว้ย หรือดาํเนินการขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยวิธีอ่ืนใด ภายใตก้รอบท่ีกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนด ได้

ตามท่ีเห็นสมควร 
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ขอแสดงความนบัถือ 

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  

โดยบรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

 

 

(นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการ


