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ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์
 

1. รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตท์ีมี่ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียในการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์หรือ
สิทธิการเช่า หรือผูท้ี่เป็นเจา้ของ ผู้ใหเ้ช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม 
และกลุ่มบุคคลเดียวกัน (ณ วนัที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้
ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต์ ของกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date)) โดยไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ี 1 ไดแ้ก่  

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่ออยู่ 
คิดเป็นสดัส่วน 

การถือหน่วยทรัสต ์
(ประมาณร้อยละ) 

นางพรทิพย ์พิบลูนครนิทร ์ 6,700,000 1.57 
นางสมศรี ไกรศกัดาวฒัน ์ 6,087,000 1.43 
นายพรสิน ไกรศกัดาวฒัน ์ 3,574,000 0.84 
นายฐานวฒัน ์ไกรศกัดาวฒัน ์ 3,000,000 0.70 
นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน ์ 1,900,000 0.45 
นางสาวบศุราทิพย ์ไกรศกัดาวฒัน ์ 316,875 0.07 
นายพิบลูยศ์กัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน ์ 280,000 0.07 
นางสาวอิงคกร วเิศษสมิต 86,625 0.02 

รวม 21,944,500 5.15 
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2. รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์10 รายแรก 
รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์10 รายแรก (ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564  ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิ
ในการเขา้ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ของกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date)) ไดแ้ก่  
 

ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์ จ านวนหน่วยทรัสตท์ีถื่ออยู่ 
คิดเป็นสดัส่วน 

การถือหน่วยทรัสต ์
(ประมาณร้อยละ) 

บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 34,676,700 8.14 

บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 28,612,000 6.71 

บรษิัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 27,980,484 6.56 

บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 17,750,000 4.16 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี ้อินคมั 15,763,562 3.70 

บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 15,500,000 3.64 

บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 12,363,272 2.90 

กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์
อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซเิบิล้ 

12,077,900 2.83 

บรษิัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 8,824,400 2.07 

บรษิัท ทิพยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 7,580,000 1.78 

รวม 181,128,318 42.49 
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3. รายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์อาจพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต ์
สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งไดเ้สนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 นั้น ส าหรบัส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์าม
สัดส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตโ์ดยไม่จัดสรรใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะท าใหก้องทรสัตม์ี
หน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยอาจใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่
เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูล้งทุนรายใด หรือผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชาติ
อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรร
หน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรร
หน่วยทรสัต ์ทั้งของประเทศไทยหรือของประเทศของสัญชาติของผูถื้อหน่วยทรสัตน์ั้นๆ หรือก่อใหเ้กิดภาระและ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเกินสมควร ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564  ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่
มีสิทธิในการเขา้ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต์ ของกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) รายชื่อ
ประเทศของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่กองทรสัตอ์าจพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรสัต ์รวมถึง แต่ไม่
จ ากดัเพียงรายชื่อประเทศดงัต่อไปนี ้
 

(1) มาเลเซีย 
(2) ออสเตรเลีย 
(3) สหราชอาณาจกัร 
(4) ญ่ีปุ่ น 
(5) ฝรั่งเศส 
(6) อินเดีย 
(7) สิงคโปร ์
(8) สวิสเซอรแ์ลนด ์
(9) ไตห้วนั 
(10) สวีเดน 

ทัง้นี ้กองทรสัต ์AIMIRT ขอสงวนสิทธิประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศดงักล่าว ที่อาจมีผูถื้อ
หน่วยทรสัตส์ญัชาติอื่นเพิ่มเติมจากการก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสดุ  


