ที่ AIMRE 025/2564
วันที่ 16 เมษายน 2564
เรื่อง

แจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิ ท ธิ ก ารเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ เอไอเอ็ ม คอมเมอร์เชีย ล โกรท (AIMCG) และการนําส่ งข้อ มูล ของกองทรัสต์
ประจํา ปี 2564 สํา หรับ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ วยทรัส ต์แทนการจัดประชุม สามัญ ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์
ประจําปี

เรียน

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

เอกสารแนบ

1) ข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามประกาศที่ สร. 7/2564
2) หลักเกณฑ์การให้สิทธิผถู้ ือหน่วยทรัสต์ส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
3) แบบการส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ของบริ ษั ท เอไอเอ็ ม
เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (“กองทรั สต์ AIMCG” หรือ
“กองทรั ส ต์”) ได้มี ม ติเ ห็ นสมควรให้มี การจัด ประชุม สามัญผู้ถื อ หน่ วยทรัส ต์ของกองทรัส ต์ ประจํา ปี 2564 ในวันที่
29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และบริษัทฯ ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 (Record Date) นัน้
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุ นแรงของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ซ่งึ มีความรุนแรงกว่าในระลอกที่ผ่านมาอย่างมาก ทําให้พบผูต้ ิดเชือ้ จํานวนมากและกระจายวงกว้าง
และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิน้ สุดลงในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ
จึงมีความกังวลว่า แม้บริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมมาตรการที่ดีในการรองรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี าร่วมประชุมไว้อย่างรัดกุม
แล้ว ก็ ต าม ความเสี่ ย งในการแพร่ร ะบาดของเชือ้ โรคต่อ ผู้เ ข้าร่วมประชุม ก็เ ป็ น สิ่ งที่ บ ริษัท ฯ มิ อ าจละเลยได้ รวมทั้ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะทําให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะเป็ นอย่างไรต่อไป
อี ก ทั้ ง ประกาศสํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ สร. 7/2564 เรื่ อ ง
การดําเนินการจัดประชุมสามัญประจําปี และการผ่อนผันข้อกําหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ลงวันที่ 21
มกราคม 2564 (“ป ร ะ ก า ศ ที่ ส ร . 7/2564”) กํ า หนดว่ า ในกรณี ท่ี ก ารประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ที่ จั ด ขึ ้ น ใน
ปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็ นการประชุมเพื่อรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบเท่านัน้ โดยไม่มี
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การขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์อาจดําเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี
เพื่อรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบแทนได้ ด้วยเหตุดงั กล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาและคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี 2564 แล้วเห็นควรให้ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 ของกองทรัสต์ AIMCG เนื่องมาจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้วว่า วาระการประชุมใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี 2564 ตามที่กาํ หนดไว้เดิมทัง้ หมดเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ โดยที่
จะไม่มีการลงมติใด ๆ
ทั้งนี ้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี
2564 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 ไปยังผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แล้ว (“หนังสือเชิญประชุม”) และหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวมี
เนือ้ หาที่ครอบคลุมบางส่วนของเรือ่ งที่ตอ้ งรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รบั ทราบในการดําเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัด
ประชุมสามัญประจําปี ตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศที่ สร. 7/2564 ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จึงสามารถพิจารณาข้อมูลตามที่ปรากฏ
ในหนังสือเชิญประชุมได้ พร้อมกันนี ้ บริษัทฯ ได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 เพื่อรายงานให้ผู้
ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท ราบให้ค รบถ้ว นตามที่ ป ระกาศที่ สร. 7/2564 ได้ก ํา หนด (ปรากฏรายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ 1)
ตลอดจนหลักเกณฑ์การให้สิทธิผถู้ ือหน่วยทรัสต์ส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2) และแบบการส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
อนึ่ง บริษัทฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการได้รบั ข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564
สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ตามรายชื่อที่ได้จากการกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 (Record Date) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งเอกสารข้างต้นทาง
ไปรษณียใ์ ห้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่งึ มีรายชื่อที่ได้จากการกําหนดรายชื่อในวันดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์และข้อมูลของ
กองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 ที่จะนําส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ได้ท่ีผจู้ ดั การกองทรัสต์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) มาที่ ir@aimrm.co.th ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (นับเป็ นระยะเวลา 21 วันนับ
แต่วนั ที่บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 ข้างต้นให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์)
และผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการจัดทําสรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
และเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ปิ ดรับข้อซักถามนัน้
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด

(นายอมร จุฬาลักษณานุกลู )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
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เอกสารแนบ 1
ข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามประกาศที่ สร. 7/2564
สื บ เนื่ อ งจากการยกเลิ กการจัด ประชุมสามัญ ผู้ถือ หน่ วยทรัส ต์ ประจํา ปี 2564 ของทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG) และการนําส่งข้อมูลของ
กองทรัสต์ ประจําปี 2564 สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจําปี 2564 บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรั สต์”) ในฐานะ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล
โกรท (“กองทรัสต์ AIMCG” หรือ “กองทรัสต์”) ขอชีแ้ จงและนําส่งข้อมูลเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564
สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศที่ สร. 7/2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เรื่องที่ 1

การจัดการกองทรัสต์ในเรื่องทีส่ าํ คัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ในอนาคต

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถพิจารณารายละเอียดการจัดการกองทรัสต์ในเรื่องที่สาํ คัญ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้
ในวาระที่ 1 รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2563 หน้าที่ 1-3 ประกอบกับรายงานประจําปี
2563 (ในรู ปแบบ QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี
2564 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 ในการนี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถพิจารณาแนวทางการจัดการกองทรัสต์ในอนาคต
เพิ่มเติมตามรายละเอียดดังนี ้
ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายการบริหารจัดการกองทรัสต์ท่ีมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในปั จจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลเพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งของกองทรัสต์ดว้ ยการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมี
ศักยภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์และผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
เพื่อเป็ นการรองรับการเพิ่มขึน้ ของจํานวนทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินใน
ปั จจุบนั อย่างมีประสิทธิภาพ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management
Information System) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดเก็บรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การสอบทานข้อมูล การควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
แม่นยํา และทันเหตุการณ์ นอกจากนี ้ การจัดการเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดังกล่าวยังเป็ นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning) ที่ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญ เพื่อให้
มั่นใจว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดําเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงักแม้ในภาวะที่ตอ้ งประสบกับสถานการณ์ไม่
ปกติ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน และ/หรือ การดําเนินการของกองทรัสต์อีก
ด้วย
นอกจากการจัดการเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั เตรียมฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทและข้อมูลอุตสาหกรรมโดยไม่จาํ กัดประเภทของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้การ
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ลงทุนของกองทรัสต์เท่านัน้ เพื่อให้เกิดความรู ้ และความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการดําเนินธุรกิจของ
ผูเ้ ช่าหลักและผูเ้ ช่ารายย่อยอย่างลึกซึง้้ เพื่อให้สามารถวางแผนและกําหนดกลยุทธ์การดําเนินการของกองทรัสต์ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที อย่างไรก็ดี สําหรับระบบการบริหารทางการเงินของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั ได้มี
การจัดทําการวิเคราะห์ทางการเงิน รวมถึงปั จจัยทางจุลภาคและมหภาคที่อาจส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่าง
ใกล้ชิด และเลือกใช้เครื่องมือทางการเงิน ที่ส อดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะการเปลี่ย นแปลงของตลาดอย่ า ง
เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องที่ 2

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีทผี่ ่านมา

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถพิจารณารายละเอียดฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี บญ
ั ชีท่ี
ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในวาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์
AIMCG สําหรับปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หน้าที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ประจําปี 2564 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564
เรื่องที่ 3

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถพิจารณารายละเอียดการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชี ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในวาระที่ 3 รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของ
กองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 หน้าที่ 3-4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี
2564 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564
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เอกสารแนบ 2
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1.

2.

3.

คุณสมบัติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ AIMCG
และเอกสารข้อมูลของกองทรัสต์ ประจําปี 2564
- เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMCG ที่มีสิทธิในการได้รบั ข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี
2564 สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามรายชื่อที่ได้จากการกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2654 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 (Record Date)
เนือ้ หาของคําถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี 2564
ลงวั น ที่ 12 เมษายน 2564 และเอกสารข้อ มู ล ของกองทรัส ต์ AIMCG ประจํา ปี 2564 สํา หรับ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามประกาศที่ สร. 7/2564 ซึ่งมีหวั ข้อหลัก ดังนี ้
เรื่องที่ 1 การจัดการกองทรัสต์ในเรื่องที่สาํ คัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ในอนาคต
เรื่องที่ 2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมา
เรื่องที่ 3 การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
- เป็ นข้อมูลอื่นที่มีความสําคัญเกี่ยวกับกองทรัสต์ AIMCG
ขัน้ ตอนการพิจารณา
- ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถนําส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ
กองทรัสต์ AIMCG และหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี 2564 ลงวันที่
12 เมษายน 2564 และเอกสารข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตาม
ประกาศที่ สร. 7/2564 โดยใช้ “แบบการส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม” ตามเอกสารแนบ 3
โดยส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ ir@aimrm.co.th
-

-

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ้ งระบุช่ือ นามสกุล สัญชาติ เลขบัตรประชาชน หรือเลขหนังสือ
เดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล (แล้วแต่กรณี) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) พร้อม
ทัง้ จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีถือในกองทรัสต์ AIMCGผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งจัดส่งคําถามและสอบถาม

ข้อ มูล เพิ่ ม เติม ดังกล่ าวมายังบริษัท ฯ ผ่ า นทางจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (E-mail) มาที่ ir@aimrm.co.th
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (นับเป็ นระยะเวลา 21 วันนับแต่วนั ที่บริษัทฯ
ได้ดาํ เนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 ข้างต้นให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณากลั่นกรองคําถามในเบือ้ งต้น และผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการจัดทําสรุป
ประเด็ น สํา คัญ ในลัก ษณะคํา ถามและคํา ตอบเพื่ อ ให้ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท ราบและเผยแพร่ผ่ า นระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ปิ ดรับข้อซักถามนัน้
ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีเป็ นคําถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. หรือเป็ น
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คําถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่กาํ หนดตามข้อ 3. ข้างต้น
บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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แบบการส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Form to Send Question and Inquiry

เอกสารแนบ 3

วันที่
Date
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
I/We, Mr./Mrs/Ms.
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่
Identification No./Passport No./Juristic Identification No.

สัญชาติ
Nationality
ที่อยู่
Address

โทรศัพท์
อีเมล์
เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
Telephone
E-mail
Being a trust unitholder
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท โดยถือ
of AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust, holding the total number
หน่วยทรัสต์จาํ นวนทัง้ สิน้ รวม
หน่วย
of
units
ขอส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
Hereby submit the following question(s) and inquiry(ies) as detailed below
1.
2.
3.

ลงชื่อ
Signed (

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
) Trust Unitholder
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