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ท่ี AIMRE 025/2564 

วนัท่ี 16 เมษายน 2564 

เร่ือง แจง้ยกเลิกการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท (AIMCG) และการนําส่งขอ้มูลของกองทรัสต ์

ประจําปี 2564 สาํหรับผู้ถือหน่วยทรัสต  ์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ประจาํปี  

เรียน ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

เอกสารแนบ 1) ขอ้มลูของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามประกาศท่ี สร. 7/2564 

  2) หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหน่วยทรสัตส่์งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

  3) แบบการส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม  

 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ของบริษัท เอไอเอ็ม  

เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ของทรสัตเ์พ่ือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท (“กองทรัสต ์AIMCG” หรือ 

“กองทรัสต์”) ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี 2564 ในวันท่ี  

29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขท่ี 662 ถนนพระรามส่ี แขวง

มหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 และบรษิัทฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิเขา้

รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 ในวนัท่ี 2 เมษายน 2564 (Record Date) นัน้  

เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่

ระบาดระลอกใหม่ซึ่งมีความรุนแรงกว่าในระลอกท่ีผ่านมาอย่างมาก ทาํใหพ้บผูต้ิดเชือ้จาํนวนมากและกระจายวงกวา้ง 

และมีแนวโนม้การแพร่ระบาดเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าจะสิน้สดุลงในอนาคตอนัใกล ้บริษัทฯ 

จึงมีความกงัวลว่า แมบ้รษิัทฯ จะมีการจดัเตรียมมาตรการท่ีดีในการรองรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มารว่มประชมุไวอ้ย่างรดักุม

แล้วก็ตาม ความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเชือ้โรคต่อผู้เข้าร่วมประชุมก็เป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ มิอาจละเลยได้ รวมทั้ง

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเปล่ียนแปลงทุกขณะทาํใหไ้ม่สามารถ

คาดการณไ์ดว้่าจะเป็นอย่างไรต่อไป  

อีกทั้ง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี  สร. 7/2564 เ ร่ือง   

การดาํเนินการจดัประชุมสามญัประจาํปี และการผ่อนผันขอ้กาํหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์ของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยใ์นปี พ.ศ. 2564 เน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) ลงวนัท่ี 21 

มกราคม 2564 ( “ประก าศที่  ส ร .  7/2564”)  กําหนดว่ า  ในกรณี ท่ีการประชุมสามัญ ปร ะจํา ปี ท่ีจัด ขึ ้น ใ น 

ปี พ.ศ. 2564 ของผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์ดเป็นการประชุมเพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบเท่านัน้ โดยไม่มี
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การขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์ผู้จัดการกองทรัสตอ์าจดาํเนินการดว้ยวิธีการอ่ืนแทนการจัดประชุมสามัญประจาํปี  

เพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบแทนได ้ดว้ยเหตดุงักล่าว บรษิัทฯ ไดพิ้จารณาและคาํนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ประจาํปี 2564 แลว้เห็นควรใหย้กเลิกการจดัประชุมสามัญผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 ของกองทรสัต ์AIMCG เน่ืองมาจากผูจ้ดัการกองทรสัตพิ์จารณาแลว้ว่า วาระการประชุมใน

การประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ประจาํปี 2564 ตามท่ีกาํหนดไวเ้ดิมทัง้หมดเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ โดยท่ี

จะไม่มีการลงมติใด ๆ  

ทั้งนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ไดด้าํเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ประจาํปี 

2564 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2564 ไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ (“หนังสือเชิญประชุม”) และหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวมี

เนือ้หาท่ีครอบคลมุบางส่วนของเร่ืองท่ีตอ้งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบในการดาํเนินการดว้ยวิธีการอ่ืนแทนการจดั

ประชมุสามญัประจาํปีตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศท่ี สร. 7/2564 ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ึงสามารถพิจารณาขอ้มลูตามท่ีปรากฏ

ในหนงัสือเชิญประชมุได ้พรอ้มกนันี ้บริษัทฯ ไดใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 เพ่ือรายงานใหผู้้

ถือหน่วยทรัสต์ทราบให้ครบถ้วนตามท่ีประกาศท่ี สร. 7/2564 ได้กําหนด (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหน่วยทรสัตส่์งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร

แนบ 2) และแบบการส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)   

อน่ึง บรษิัทฯ ไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการไดร้บัขอ้มลูของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 

สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตามรายชื่อท่ีไดจ้ากการกาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 2 เมษายน 2564 (Record Date) โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการจดัส่งเอกสารขา้งตน้ทาง

ไปรษณียใ์หก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมีรายชื่อท่ีไดจ้ากการกาํหนดรายชื่อในวนัดงักล่าวต่อไป 

ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับกองทรัสตแ์ละข้อมูลของ

กองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 ท่ีจะนาํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดท่ี้ผูจ้ดัการกองทรสัตผ่์านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

(E-mail) มาท่ี ir@aimrm.co.th ระหว่างวนัท่ี 16 เมษายน 2564  ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 (นบัเป็นระยะเวลา 21 วนันบั

แต่วนัท่ีบริษัทฯ ไดด้าํเนินการจดัส่งขอ้มลูเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 ขา้งตน้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต)์ 

และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการจดัทาํสรุปประเด็นสาํคญัในลกัษณะคาํถามและคาํตอบเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบ

และเผยแพรผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ ปิดรบัขอ้ซกัถามนัน้ 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   

 ขอแสดงความนบัถือ 

 ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 

                                                                                             เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท         

                                                               โดย บรษิัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

 

 

 

 (นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู) 

      ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการ  
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เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลของกองทรัสต ์AIMCG ประจาํปี 2564 สาํหรับผู้ถือหน่วยทรัสตต์ามประกาศที ่สร. 7/2564 

 

สืบเน่ืองจากการยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท (AIMCG) และการนาํส่งข้อมูลของ

กองทรัสต ์ประจาํปี 2564 สาํหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์

ประจาํปี 2564 บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล 

โกรท (“กองทรัสต ์AIMCG” หรือ “กองทรัสต”์) ขอชีแ้จงและนาํส่งขอ้มลูเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 

สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศท่ี สร. 7/2564 ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

เร่ืองที ่1  การจัดการกองทรัสตใ์นเร่ืองทีส่าํคัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสตใ์นอนาคต 

 

 ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถพิจารณารายละเอียดการจดัการกองทรสัตใ์นเร่ืองท่ีสาํคญั ตามรายละเอียดท่ีไดร้ะบุไว้

ในวาระท่ี 1 รบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2563 หนา้ท่ี 1-3 ประกอบกับรายงานประจาํปี 

2563 (ในรูปแบบ QR Code) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ประจาํปี 

2564 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2564 ในการนี ้ผู้ถือหน่วยทรสัตส์ามารถพิจารณาแนวทางการจัดการกองทรสัตใ์นอนาคต

เพ่ิมเติมตามรายละเอียดดงันี ้

 ผู้จัดการกองทรัสตม์ีนโยบายการบริหารจัดการกองทรัสตท่ี์มุ่งเน้นเร่ืองการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยท่ี์

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลเพ่ือสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ใน

ระดับท่ีเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งมั่นท่ีจะเสริมความแข็งแกร่งของกองทรสัตด์ว้ยการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพยท่ี์มี

ศกัยภาพ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตแ์ละผลตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกัน

เพ่ือเป็นการรองรบัการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน และเพ่ือใหส้ามารถบริหารจดัการทรพัยสิ์นใน

ปัจจุบนัอย่างมีประสิทธิภาพ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจัดใหม้ีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management 

Information System) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูการจดัเก็บรายได ้การควบคุมค่าใชจ้่าย การตรวจสอบ

การสอบทานขอ้มูล การควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ไดอ้ย่างสะดวก ปลอดภัย

แม่นยาํ และทันเหตุการณ ์นอกจากนี ้การจัดการเร่ืองระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดงักล่าวยงัเป็นส่วนหน่ึงของการ

วางแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Planning) ท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตต์ระหนักถึงความสาํคัญ เพ่ือให้

มั่นใจว่าการบริหารจดัการกองทรสัตจ์ะสามารถดาํเนินไปไดโ้ดยไม่หยุดชะงกัแมใ้นภาวะท่ีตอ้งประสบกับสถานการณไ์ม่

ปกติ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุน และ/หรือ การดาํเนินการของกองทรสัตอี์ก

ดว้ย 

นอกจากการจดัการเร่ืองระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัเตรียมฐานขอ้มลูทาง

ธุรกิจของอสังหาริมทรพัยท์ุกประเภทและขอ้มลูอุตสาหกรรมโดยไม่จาํกัดประเภทของอสังหาริมทรพัยท่ี์อยู่ภายใตก้าร
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ลงทนุของกองทรสัตเ์ท่านัน้ เพ่ือใหเ้กิดความรู ้และความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการดาํเนินธุรกิจของ

ผูเ้ช่าหลกัและผูเ้ช่ารายย่อยอย่างลึกซึ ้ง้ เพ่ือใหส้ามารถวางแผนและกาํหนดกลยุทธก์ารดาํเนินการของกองทรสัตไ์ดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัท่วงที อย่างไรก็ดี สาํหรบัระบบการบริหารทางการเงินของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัไดม้ี

การจดัทาํการวิเคราะหท์างการเงิน รวมถึงปัจจยัทางจลุภาคและมหภาคท่ีอาจส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่าง

ใกลช้ิด และเลือกใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกับสถานการณ์ และสภาวะการเปล่ียนแปลงของตลาดอย่าง

เหมาะสม เพ่ือก่อใหเ้กิดการบรหิารตน้ทนุทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เร่ืองที ่2  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปีบัญชีทีผ่่านมา  

 

ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถพิจารณารายละเอียดฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีบญัชท่ีี

ผ่านมา ตามรายละเอียดท่ีไดร้ะบุไวใ้นวาระท่ี 2 รบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนของกองทรสัต ์

AIMCG สาํหรบัปี 2563 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หนา้ท่ี 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง

กองทรสัต ์ประจาํปี 2564 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2564  

 

เร่ืองที ่3  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

 

ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถพิจารณารายละเอียดการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์และค่าใชจ้่ายในการสอบ

บญัชี ตามรายละเอียดท่ีไดร้ะบไุวใ้นวาระท่ี 3 รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของ

กองทรัสต ์AIMCG ประจาํปี 2564 หน้าท่ี 3-4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์ประจาํปี 

2564 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2564 
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เอกสารแนบ 2 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสตส์่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

1. คุณสมบตัิของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิส่งคาํถามและสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทรสัต ์AIMCG 

และเอกสารขอ้มลูของกองทรสัต ์ประจาํปี 2564 

- เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ท่ีมีสิทธิในการไดร้บัขอ้มูลของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 

2564 สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามรายชื่อท่ีไดจ้ากการกาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเขา้

รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2654 ในวนัท่ี 2 เมษายน 2564 (Record Date) 

2. เนือ้หาของคาํถามและการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

- ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ประจาํปี 2564 

ลงวันท่ี 12 เมษายน 2564 และเอกสารข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจําปี 2564 สําหรับผู้ถือ

หน่วยทรสัตต์ามประกาศท่ี สร. 7/2564 ซึ่งมีหวัขอ้หลกั ดงันี ้ 

เร่ืองท่ี 1  การจดัการกองทรสัตใ์นเร่ืองท่ีสาํคญั และแนวทางการจดัการกองทรสัตใ์นอนาคต 

เร่ืองท่ี 2  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

เร่ืองท่ี 3  การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี 

- เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีมีความสาํคญัเก่ียวกบักองทรสัต ์AIMCG 

3. ขัน้ตอนการพิจารณา 

- ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีคุณสมบตัิตามขอ้ 1. สามารถนาํส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กองทรสัต ์AIMCG และหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ประจาํปี 2564 ลงวนัท่ี 

12 เมษายน 2564 และเอกสารขอ้มลูของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตต์าม

ประกาศท่ี สร. 7/2564 โดยใช ้“แบบการส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม” ตามเอกสารแนบ 3 

โดยส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) มาท่ี ir@aimrm.co.th 

- ผู้ถือหน่วยทรัสตต์อ้งระบุชื่อ นามสกุล สัญชาติ เลขบัตรประชาชน หรือเลขหนังสือ

เดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล (แลว้แต่กรณี) ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล (ถา้มี) พรอ้ม

ทัง้จาํนวนหน่วยทรสัตท์ี่ถือในกองทรสัต ์AIMCGผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้งจัดส่งคาํถามและสอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวมายังบริษัทฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาท่ี ir@aimrm.co.th 

ระหว่างวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 (นบัเป็นระยะเวลา 21 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ 

ไดด้าํเนินการจดัส่งขอ้มลูเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 ขา้งตน้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต)์ 

- ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณากลั่นกรองคาํถามในเบือ้งตน้ และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการจดัทาํสรุป

ประเด็นสาํคัญในลักษณะคาํถามและคาํตอบเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบและเผยแพร่ผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทฯ ปิดรบัขอ้ซักถามนัน้ 

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีเป็นคาํถามและการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นขอ้ 2. หรือเป็น

mailto:ir@aimrm.co.th
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คาํถามและการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีไม่ไดส่้งมายังบริษัทฯ ภายในวันท่ีกาํหนดตามข้อ 3. ข้างตน้  

บรษิัทฯ จะถือว่าผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ไดใ้ชสิ้ทธิในการส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 
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เอกสารแนบ 3 

แบบการส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Form to Send Question and Inquiry 

 

     วนัท่ี  

     Date  

       

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว  สญัชาต ิ  

I/We, Mr./Mrs/Ms.  Nationality  

บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี  ท่ีอยู่  

Identification No./Passport No./Juristic Identification No.  Address  

       

โทรศพัท ์   อีเมล ์   เป็นผูถื้อหน่วยทรสัต ์

Telephone   E-mail   Being a trust unitholder 

ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท โดยถือ 

of AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust, holding the total number  

หน่วยทรสัตจ์าํนวนทัง้สิน้รวม   หน่วย   

of    units   

       

ขอส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดงันี ้   

Hereby submit the following question(s) and inquiry(ies) as detailed below    

    

1.    

    

2.    

    

3.    

    

    

ลงชื่อ  ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 Signed (   ) Trust Unitholder 

    

 


