
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

 
 
 

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2564 
 
 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. 
 
 
 
 

ณ หอ้งแมนดารนิ เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดารนิ โฮเต็ล  
เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
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ที่ AIMRM 012/2564 
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2564  
 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ครัง้ที่ 1/2564 

 
 

เรียน   ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 
 2. สรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 
 3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
 4. รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณส์มมติ ส าหรบังวด 12 เดือน ภายหลงัจากการ

เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ (ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565) 

 5. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ 
 6. หนงัสือมอบฉนัทะ  
 7. ขอ้มูลของกรรมการอิสระของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด ประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์
 8. แผนที่สถานที่ประชมุ 
 9. ใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 10. มาตรการและข้อปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2564 ของทรสัตเ์พื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ภายใตก้ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
ดว้ย บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผู้จัดการกองทรสัต์

ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  (“กองทรัสต”์ หรือ 
“กองทรัสต ์AIMIRT”) เห็นสมควรใหม้ีการจัดประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่  
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่  662 ถนนพระรามส่ี  
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยจะ
เปิดรบัลงทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสตใ์นเวลา 13.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดงักล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
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เงือ่นไขในการน าเสนอวาระเพื่อขออนุมัติในทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMIRT คร้ังที ่1/2564 
มีรายละเอียดดังนี ้
 
วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์อง
กองทรัสต ์AIMIRT คร้ังที ่1/2564 นีเ้ป็นเร่ืองทีเ่กี่ยวข้องและเป็นเงือ่นไขของกันและกัน  
 
โดยวาระที่ 1 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นเร่ืองที่
เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่มาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม และวาระที่ 4 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับแหล่ง
เงนิทุนทีอ่าจมาจากการกู้ยืมเงนิเพิ่มเติมและการให้หลักประกันทีเ่กี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว  
 
หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที ่1 วาระที ่2 และวาระที ่3 (เร่ืองทีเ่กี่ยวกับการลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม
และแหล่งเงนิทุนทีม่าจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม) ไม่ได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT คร้ังที่ 1/2564 นี้ให้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMIRT คร้ังที่ 1/2564 ไปก่อนหน้าน้ันได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่น
ดังกล่าว รวมทัง้จะไมม่ีการน าเสนอวาระที ่4 (เร่ืองทีเ่กี่ยวกับแหลง่เงนิทุนทีอ่าจมาจากการกู้ยืมเงนิเพิ่มเตมิและการ
ให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว) เพื่อให้ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMIRT 
คร้ังที ่1/2564 พิจารณาต่อไป  

 
วาระที ่1 พิจารณาอนุมตัิการลงทนุในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม                 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้กองทรสัต ์AIMIRT ในการระดมเงินทุนไปลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์และ

ไปจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พื ้นที่ที่มีการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทน และการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าหรือใหใ้ชพ้ืน้ท่ีหรือทรพัยสิ์นท่ีใหเ้ช่าในการจดัหาผลประโยชนด์งักล่าว เพื่อ
มุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 

 
ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์ิจารณาเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT เพื่อพิจารณาอนมุตัิ

การลงทุนในทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ (“ทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) เพื่อเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายได้และสรา้งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัพย์สินเพิ่มเติมที่กองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะลงทุนจะ
ประกอบดว้ย 

 
รายละเอียดทรัพยส์นิทีจ่ะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

(1) โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 ตั้งอยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ านวน 13 โฉนด โดยมีเนือ้ที่ดินรวมประมาณ 35 ไร่ 1 งาน 23.5 
ตารางวา  (โครงการทิพย์ 5 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่  3670, 7090, 105539, 
105540, 122744, 122745, 123002, 123003, 129233, 129342, 131267 และ 
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131268 รวม 12 โฉนด มีเนือ้ที่ดินรวมประมาณ 27 ไร่ 3 งาน 50.6 ตารางวาและ
โครงการทิพย์ 8 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่  140202 รวม 1 โฉนด มี เนื ้อที่ดิน
ประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 72.9 ตารางวา) และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและ
ส านักงาน จ านวน 7 หลัง (8 ยูนิต) (โครงการทิพย ์5 จ านวน 6 หลงั (7 ยูนิต) และ
โครงการทิพย์ 8 จ านวน 1 หลัง (1 ยูนิต)) โดยมีพื ้นที่ เช่าอาคารรวมประมาณ 
35,773.7 ตารางเมตร (โครงการทิพย์ 5 พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 27,775.0 
ตารางเมตร และโครงการทิพย์ 8 พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 7,998.7 ตาราง
เมตร) รวมถึงทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง ซึ่งปัจจุบัน นายพิบูลย์ศักดิ์  ไกรศักดาวัฒน ์ 
นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน ์นายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน ์นายฐานวัฒน ์ไกรศักดา
วฒัน ์และนางสมศรี ไกรศกัดาวัฒน ์(รวมกันหรือแยกกันเรียกว่า “เจ้าของที่ดิน”) 
เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และมีบรษิัท ทิพยโ์ฮลดิง้ จ ากัด (“TIP”) เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้และส านกังาน 

หมายเหตุ: 

(1) ภายหลงัจากการเขา้ลงทนุของกองทรสัตใ์นโครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์
8 กองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชนโ์ดยการน าทรพัยสิ์นออกใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร
แก่ผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการระหว่างกองทรสัตก์ับผูเ้ช่า
รายย่อย  

(2) นอกจากนี ้เมื่อกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ 
ทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 แลว้ ผู้จัดการกองทรสัต์จะแต่งตั้ง บริษัท งาน
สมบูรณ์  จ ากัด  (บริษัทในเครือของ TIP) ให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นโครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 ดว้ย 

(3) TIP และเจ้าของที่ดินตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมบนที่ดิน
ข้างเคียงของที่ดินซึ่งกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน ให้แก่ที่ดินซึ่งกองทรสัตจ์ะเข้า
ลงทุนดงักล่าว เพื่อเป็นทางเขา้-ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรพัยสิ์นโครงการทิพย ์5 และโครงการ
ทิพย ์8 ที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุนนั้นใหเ้ป็นไปตามหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT  
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(2) โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ านวน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 551231) เนือ้ที่ดินตามโฉนดรวม 53 
ไร่ 39.0 ตารางวา และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้และส านกังาน จ านวน 3 หลงั 
(4 ยนูิต) โดยมีพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 43,481.0 ตารางเมตร รวมถึงทรพัยสิ์น
อื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ทู ไทเกอร ์พร็อพ จ ากัด (“2 Tiger Prop”) เป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้และส านกังาน 

หมายเหตุ: 

(1) ภายหลังจากการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส ์
กองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชน์โดยการน าทรพัยสิ์นออกใหเ้ช่าและใหบ้ริการ
แก่ผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการระหว่างกองทรสัตก์ับผูเ้ช่า
รายย่อย 

(2) นอกจากนี ้เมื่อกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ 
เอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส์ แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้ง บริษัท มณฑา แอนด ์ 
แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับ
ทรพัยสิ์นโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ดว้ย 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมลูค่าของทรพัยสิ์นโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนนั้นให้เป็นไปตามหนังสือเชิญป ระชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT  

 

 

 
1  ท่ี ดิน ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนตกอยู่ ในบังคับภาระจ ายอม (บางส่วน) เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ของท่ี ดินโฉนดเลขท่ี  77980 ต าบลบางเสาธง  
อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ (“ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 77980”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สยามคอนเทนเนอร ์ทรานสปอรต์ แอนด ์เทอรม์ินอล จ ากัด 
โดยไม่มีก าหนดเวลาและไม่มีค่าตอบแทน ตามบันทึกถอ้ยค า (ขอ้ตกลงเรื่องภาระจ ายอม) ฉบับลงวันท่ี 28 เมษายน 2538 ทั้งนี ้เน่ืองจากท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
77980 เป็นท่ีดินท่ีอยู่แปลงดา้นในและจ าเป็นตอ้งใชบ้างส่วนของท่ีดินท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพื่อเป็นทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะ นอกจากนี ้ปัจจบุนั ที่ดินท่ี
กองทรสัตจ์ะลงทุน ไดใ้ช้ประโยชน์ในบางส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 32834 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (“ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 

32834”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สยามคอนเทนเนอร ์ทรานสปอรต์ แอนด ์เทอรม์ินอล จ ากดั ตามบนัทึกถอ้ยค า (ขอ้ตกลงเรื่องภาระจ ายอม) ฉบบัลงวนัท่ี 
13 กรกฎาคม 2533 เน่ืองจากท่ีดินท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเป็นท่ีดินแปลงที่อยู่ตรงกลาง ระหว่างท่ีดินโฉนดเลขท่ี 77980 และท่ีดินโฉนดเลขท่ี 32834 ซึ่งที่ดินโฉนด
เลขท่ี 32834 เป็นท่ีดินแปลงท่ีติดกับถนนสาธารณะ และจ าเป็นตอ้งใชบ้างส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 32834 เพื่อเป็นทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะ โดยท่ี
กองทรัสต์ AIMIRT อยู่ระหว่างการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ ในบางส่วนของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 32834 เพื่อเป็น
ทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะของทรพัยส์ินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ 



 
 

 
 

5 

(3) โครงการไทยแทฟฟิต้า ตั้งอยู่ที่ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 

สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดินรวม 8 โฉนด (โฉนดเลขที่  2883, 2896, 2906, 29145, 
29146, 34252, 34256, 57091) โดยมีเนือ้ที่ดินที่เช่าประมาณ 45 ไร่ 2 งาน 66.8 
ตารางวา และสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้าและส านักงาน จ านวน 5 หลัง2  
(5 ยนูิต) โดยมีพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 42,493.0 ตารางเมตร รวมถึงทรพัยสิ์น
ที่เก่ียวขอ้ง มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ AIMIRT 
ลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งปัจจบุนั บรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั (“Thai Taffeta”) เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้และส านกังาน  

หมายเหตุ: 

(1) ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนของกองทรสัตใ์นโครงการไทยแทฟฟิตา้ กองทรสัต์
จะจัดหาผลประโยชน์โดยการน าทรพัยสิ์นออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อยตาม
สญัญาเช่าระหว่างกองทรสัตก์บัผูเ้ช่ารายย่อย 

(2) นอกจากนี ้เมื่อกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ
ไทยแทฟฟิตา้แลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้ Thai Taffeta ใหป้ฏิบัติหนา้ที่
เป็นผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นโครงการไทยแทฟฟิตา้ดว้ย 

(3) Thai Taffeta ซึ่งเป็นเจา้ของที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของโครงการไทยแทฟฟิตา้ ตกลง
จะด าเนินการจดทะเบียนให้กองทรสัตเ์ป็นผู้รบัประโยชน์ในภาระติดพันใน
อสังหาริมทรพัยบ์นบางส่วนของที่ดินซึ่ง Thai Taffeta เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 
เพื่อเป็นทางเข้าออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่
กองทรสัตล์งทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม โดยไม่คิดค่าตอบแทน 

ทั้งนี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการไทยแทฟฟิต้าที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนนั้นให้เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT 

 
(โดย TIP, เจา้ของที่ดิน, 2 Tiger Prop และ Thai Taffeta รวมกนัเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพยส์ิน”)  
 

 
2  ปัจจบุนั อาคาร W5 และ W9 ในโครงการไทยแทฟฟิตา้ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ่งคาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ก่อนวนัท่ีกองทรสัตค์าดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเติม 
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สารสนเทศการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์รวมถึงรายละเอียดของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมเป็นไปตามที่
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรสัตอ์าจเลือกที่จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการใด
โครงการหนึ่ง หรือบางส่วนหรือทัง้หมดของโครงการ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัต์
เป็นส าคัญ และประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ะไดร้ับ
ภายหลงัจากการลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT (ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครบทัง้ 3 โครงการ หรือเป็นการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมโครงการใดโครงการหน่ึง หรือบางส่วน
หรือทัง้หมดของโครงการ) จะไม่นอ้ยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าผู้
ถือหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัในกรณีที่กองทรสัต ์AIMIRT ไม่ไดด้  าเนินการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

 
ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรสัตไ์ด้จัดให้มีบริษัทประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ บริษัท ซิมส ์พร็อพเพอรต์ี ้

คอนซัลแทนท ์จ ากัด และบริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน”) ซึ่งเป็น 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ต่ละแห่ง โดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้สอง
รายเลือกใชว้ิธีคิดลดจากรายได ้(Income Approach) ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัต์
มีความเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้สองรายว่า ราคาประเมินตามวิธีคิดลดจากรายไดเ้ป็นวิธีที่เหมาะสมใน
การใชเ้ปรียบเทียบกบัมลูค่าลงทนุของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เนื่องจากโดยสภาพของทรพัยสิ์นมีแหล่งที่มาของรายไดจ้าก
ค่าเช่าและค่าบริการ โดยกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 3 โครงการขา้งตน้ในราคารวมไม่เกิน 
2,350,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) (ช าระในวนัท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) 
ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) (ใหถื้อเอารายละเอียดทรพัยสิ์นที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้
ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม) 

 
โดยในกรณีที่กองทรสัต  ์AIMIRT สามารถเข้าลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมไดค้รบทั้ง 3 โครงการ มูลค่า

ลงทุนสงูสดุที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้ 3 โครงการจะเป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมิน
ต ่าสดุของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทั้ง 3 โครงการที่ประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 10 และมลูค่า
ลงทุนสูงสุดในแต่ละโครงการจะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินต ่าสุดของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมของโครงการนั้น ที่
ประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 15 

 
ในการนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นเก่ียวกับการเขา้ลงทุนและความสมเหตุสมผลของมูลค่าลงทุนสูงสุดของ

ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม กล่าวคือ ส าหรบัมลูค่าที่จะลงทนุสงูสดูของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมทัง้ 3 โครงการในราคารวม
ไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) ว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้
เป็นการเขา้ลงทุนในอสังหาริมทรพัยท์ี่มีศักยภาพในการสรา้งรายได ้มีลกัษณะทางกายภาพที่ดี มีการก่อสรา้งที่มีมาตรฐาน
ระดบัสากล มีท าเลที่ตัง้ที่ดีในจุดยุทธศาสตรข์องการประกอบธุรกิจ มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถว้น ไดร้บัการพัฒนาและ
บรหิารจากผูท้ี่มีประสบการณ ์และมีสภาพพรอ้มที่จะน าไปจดัหาผลประโยชน ์อีกทัง้ผูเ้ช่ามีความสามารถและมีเสถียรภาพทาง
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การเงิน และกระจายตวัอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมทัง้มลูค่าของทรพัยสิ์นมีแนวโนม้ที่จะมีราคาสงูขึน้และทรพัยสิ์นมี
แนวโนม้ที่จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและผูเ้ช่า ดว้ยเหตุขา้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีความเห็นว่าการเขา้ลงทุนและมลูค่า
สงูสดุของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทรสัต ์AIMIRT สามารถเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมไดค้รบทัง้ 3 โครงการ มลูค่าลงทุนสงูสดุที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้ 3 
โครงการจะเป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินต ่าสุดของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้ 3 โครงการที่ประเมินโดยผูป้ระเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 10 และมลูค่าลงทนุสงูสดุในแต่ละโครงการจะเป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินต ่าสดุของทรพัยสิ์น
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมของโครงการนัน้ ที่ประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 15 โดยรายละเอียดของราคาประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมที่ประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นเป็นไปตามที่ปรากฏในสิ่งทีส่่งมาด้วย 2  

 
รายละเอียดรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณส์มมติ ส าหรบังวด 12 เดือน ภายหลงัจากการเขา้

ลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้(ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 
ปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาด้วย 4 

 
ทัง้นี ้ราคาที่กองทรสัต ์AIMIRT จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามจ านวน

เงินเพิ่มทุนของกองทรสัต ์AIMIRT ที่ไดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ การกูย้ืมเงินเพิ่มเติม ตาม
รายละเอียดที่จะไดก้ล่าวต่อไปในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ตามล าดบั 
 

การลงทนุของกองทรสัต ์AIMIRT ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจะอยู่ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้
 
(1) บรษิัทเจา้ของทรพัยสิ์นไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (ถา้จ าเป็น) ของ

บริษัทเจา้ของทรพัยสิ์นใหข้าย หรือใหเ้ช่าทรพัยสิ์นดังกล่าว (แลว้แต่กรณี) ให้แก่กองทรสัต ์AIMIRT และไดด้  าเนินการใดๆ 
เพื่อใหท้รพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าวพรอ้มส าหรบัการลงทนุโดยกองทรสัต ์AIMIRT  

 
(2) ไม่มีประเด็นที่ยังคงคา้งจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นทางกฎหมายใดๆ  

(ซึ่งจะตอ้งไม่ใช่ประเด็นอันจะท าให้ทรพัยสิ์นที่กองทรสัตป์ระสงคจ์ะเข้าลงทุนมีลักษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง) ที่ยงัคงคา้งหรือไม่สามารถด าเนินการได ้บริษัทฯ จะเปิดเผยความเส่ียงดังกล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และด าเนินการตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 
(3) ณ วันที่กองทรสัต์ AIMIRT เข้าลงทุน ทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมไดร้ับการปลดจ านอง และได้รบัการ

ยกเลิกหลกัประกนัอื่นใดบนทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าว (ถา้มี) 
 
(4) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมถึง

กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ 
 
(5) กองทรสัต ์AIMIRT ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส านกังาน ก.ล.ต. ใหด้  าเนินการเพิ่มทุน

ของกองทรสัต ์AIMIRT กูย้ืมเงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งเพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นส าเรจ็ 
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การเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้เป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT (ซึ่งมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีมลูค่าเท่ากับ 
7,469,630,461 บาท (เจ็ดพันส่ีรอ้ยหกสิบเก้าลา้นหกแสนสามหมื่นส่ีรอ้ยหกสิบเอ็ดบาท)) คิดเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่า
เท่ากับรอ้ยละ 31.46 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจ าเป็นที่จะตอ้งไดร้บัมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งทรสัต ์และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 
เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกับรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(และที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) 

 
ในการนี ้ บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอ และอนมุตัิมอบอ านาจใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 
(1) ก าหนดรูปแบบการเขา้ลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรพัยสิ์น วิธีการประเมินราคาทรพัยสิ์น รวมถึงราคาที่

เหมาะสมในการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม  

 
(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขสญัญาหรือขอ้ผกูพนัที่แสดงถึงสิทธิที่จะซือ้ หรือเช่า (แลว้แต่

กรณี) และเขา้ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์สญัญาจะซือ้จะขายทรพัยสิ์น และ/หรือ สญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์น และ/หรือ สญัญาเช่า
ทรพัยสิ์น และ/หรือ สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือ สญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน
ครัง้นี ้และทรพัยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัหาประโยชนส์ าหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ สญัญา และ/หรือ เอกสาร
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เมื่อกองทรสัต ์AIMIRT ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส านักงาน ก.ล.ต. ใหล้งทุนในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ ด าเนินการติดต่อกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองคก์ร
ของรฐั หรือบคุคลใดๆ เพื่อการดงักล่าว เป็นตน้ 
 

(3) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อผูกพันที่เก่ียวข้องกับการแต่งตั้ง
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้ลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT 
 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าว
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รบัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวข้างตน้ เพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ และ 
 

(5) ใช้ดุลพินิจในการที่จะเขา้ลงทุนหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมบางโครงการ หรือลงทุน
หรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นบางส่วนของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในการลงทุนและแผนการลงทุน 

ขา้งตน้ และ/หรือ ก าหนด เปล่ียนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเขา้ลงทุน หากเห็นว่าเงื่อนไขหรือผลแห่งการ
เจรจาต่อรองกับบริษัทเจา้ของทรพัยสิ์น หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุนของ
กองทรสัต ์AIMIRT ในทรพัยสิ์นดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมแก่กองทรสัต ์AIMIRT และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ
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อาจก่อภาระผูกพันใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMIRT เกินสมควร ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็น
ส าคญั 

 
อนึ่ง เมื่อกองทรสัต ์AIMIRT ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบใน

การเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 
 
ทัง้นี ้เมื่อกองทรสัต ์AIMIRT ไดพ้ิจารณาเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีจะ

แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT โดยใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือ ปรบัปรุงขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยจัดท าเป็นรายละเอียดบญัชีทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในสัญญาก่อตั้งทรสัตต์่อไป อนึ่ง 
ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวนีเ้ป็นกรณีการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น
หลกัของกองทรสัต ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภททรพัยสิ์น หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น
หลกัตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคบัที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัไม่ไดเ้ป็น
การแกไ้ขเพิ่มเติมที่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นทางที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สียประโยชน ์คู่สญัญาจึงมีอ านาจในการแกไ้ข 
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้โดยไม่จ าต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้การแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี เพื่อให้
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 
 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์
 
 ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม เนื่องจากผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าการ
ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมนีเ้ป็นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่มีศกัยภาพในการสรา้งรายได ้ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชนใ์หก้ับ
กองทรสัต ์AIMIRT โดยมีโอกาสจะท าใหร้ายไดค้่าเช่าและผลประกอบการของกองทรสัต ์AIMIRT มีความมั่นคงเพิ่มขึน้ อีกทัง้
ยงัช่วยกระจายความเส่ียงของการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มา
ของรายได ้อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่กองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 
 
 นอกจากนี ้ ในการก าหนดราคาสุดท้ายที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรสัต ์
AIMIRT จะอา้งอิงจากราคาประเมินของทรพัยสิ์นที่จัดท าโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยผูจ้ดัการกองทรสัตพ์ิจารณาแลว้มีความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของ
มลูค่าที่กองทรสัตจ์ะลงทุน กล่าวคือ ส าหรบัราคาที่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 3 โครงการ
นั้น ในราคารวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพันสามรอ้ยห้าสิบลา้นบาท) (ช าระในวันที่กองทรัสต ์AIMIRT ลงทุนใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (รวม
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) 
เนื่องจากทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมนีเ้ป็นการเขา้ลงทุนในอสังหาริมทรพัยท์ี่มีศักยภาพในการสรา้งรายได ้มีลักษณะทาง
กายภาพที่ดี มีการก่อสรา้งที่มีมาตรฐานระดับสากล มีท าเลที่ตั้งที่ดีในจุดยุทธศาสตรข์องการประกอบธุรกิจ มีระบบ
สาธารณูปโภคที่ครบถว้น ไดร้บัการพฒันาและบรหิารจากผูท้ี่มีประสบการณ ์และมีสภาพพรอ้มที่จะน าไปจดัหาผลประโยชน ์
อีกทัง้ผูเ้ช่ามีความสามารถและมีเสถียรภาพทางการเงิน และกระจายตวัอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมูลค่าของ
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ทรพัยสิ์นมีแนวโนม้ที่จะมีราคาสงูขึน้และเป็นที่สนใจของนกัลงทุนและผูเ้ช่า ดว้ยเหตขุา้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีความเห็น
ว่าการเขา้ลงทนุและมลูค่าสงูสดุของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมคีวามเหมาะสม อีกทัง้ รายการดงักล่าวยงัเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 
 นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรใหแ้ต่งตัง้ (ก) บรษิัท งานสมบรูณ ์จ ากดั (บรษิัทในเครือของ TIP) เป็นผูบ้รหิาร
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 (ข) บริษัท มณฑา แอนด ์ 
แอสโซซิเอทส ์จ ากัด (ซึ่งปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์อยู่ในปัจจุบนั) เป็นผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส์ และ (ค) Thai Taffeta เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการไทยแทฟฟิตา้ (โดย บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด บริษัท มณฑา 
แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด และ Thai Taffeta ในฐานะผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย์ รวมเรียกว่า “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย”์) 
เนื่องจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละรายมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นโครงการนัน้ๆ ซึ่ง
จะสามารถดูแลและใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่าเดิม รวมทั้งบริหารจัดการทรพัยสิ์นให้กับกองทรสัต ์AIMIRT ไดอ้ย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพต่อไป ในการนี ้ เนื่องจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจยังคงมีการบริหารทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งเป็น
อสังหาริมทรพัยป์ระเภทเดียวกันกับอสังหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรสัต์จะก าหนด
มาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการบริหารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ตามแนวทาง
เดิมเมื่อครัง้จดัตัง้กองทรสัต ์AIMIRT ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเขา้ลงทนุฉบบัจดัตัง้กองทรสัต ์AIMIRT ทัง้นี ้รายละเอียดจะเป็นไป
ตามที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT 
 
 ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรพัยน์ั้น ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียม
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์AIMIRT ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้ าการเปรียบเทียบ
อตัราค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยท์ี่จะเรียกเก็บจากกองทรสัต ์AIMIRT กบัอตัราค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(Property Management Fee) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น และ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอสังหารมิทรพัยส์ าหรบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์AIMIRT ในปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์
เห็นว่าอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และเนื่องจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผูบ้รหิารงานใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมาตัง้แต่ตน้ และเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการบรหิารงานอาคาร
คลังสินคา้และส านักงาน อีกทั้ง ยังมีความช านาญในการบริหารจัดการ และมีทีมงานดา้นต่าง ๆ ที่มี ประสบการณ์และมี
ประสิทธิภาพ พรอ้มทั้งมีความคุน้เคยกับทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมเป็นอย่างดี การแต่งตัง้ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัยเ์ป็นผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุ
ของกองทรสัต ์AIMIRT 
 
 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมตัิการมอบอ านาจใหบ้ริษัทฯ และ/
หรือ ทรสัตีมีอ  านาจด าเนินการตามที่ เสนอขา้งตน้ โดยเมื่อกองทรสัต ์AIMIRT ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ 
บรษิัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุต่อส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 
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ความเหน็ของทรัสตี  
 
 ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ผูจ้ัดการกองทรสัตน์ าเสนอเพื่อใหพ้ิจารณาลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวขา้งต้นนั้นมี
ลกัษณะที่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและประเภททรพัยสิ์นท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และไดผ่้านการประเมินมลูค่า
อย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน โดย 
ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแลว้ อย่างไรก็ดี ในวนัท่ีกองทรสัต ์AIMIRT 
จะเขา้ลงทนุ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาลงทนุแต่เฉพาะทรพัยสิ์นท่ีไดผ่้านการด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายครบถว้น
และพรอ้มที่จะจดัหาผลประโยชนไ์ดแ้ลว้เท่านัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยจะค านึงถึง
ศกัยภาพของทรพัยสิ์น ความมั่นคงของผูเ้ช่า และผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 
 
การลงมติ 
 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัที่มีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมลูค่า
ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ท าใหก้ารเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMIRT จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุม
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ทั้งนี ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ ไดแ้ก่ ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียในการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์
หรือสิทธิการเช่า หรือผูท้ี่เป็นเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม และกลุ่ม
บคุคลเดียวกนั   

 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิ

ในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) วันที่ 29 มกราคม 2564) 
เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

 
เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

 
ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 อนุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้

แลว้ บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีก้็ต่อเมื่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 อนมุตัิ
การเขา้ท ารายการใน (ก) วาระที่ 2 และวาระที่ 3 (กรณีแหล่งเงินทุนมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม) หรือ 
(ข) วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 (กรณีแหล่งเงินทุนมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ การกูย้ืม
เงินเพิ่มเติม) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT คร้ังที่  2 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์หม่จ านวนประมาณไม่เกิน 235,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังที ่2 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 
 กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการทิพย ์5 และโครงการ
ทิพย ์8 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ ในราคารวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ยหา้สิบ
ลา้นบาท) (ช าระในวนัที่กองทรสัต ์AIMIRT ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดิน
และส่ิงปลูกสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) โดยเงินทุนที่จะใชใ้นการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 3 
โครงการคาดว่าจะมาจาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิ่มเติม และ/หรือ (2) เงินกูจ้ากการกูย้ืมเงิน (ตามที่จะไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาต่อไปในวาระที่ 4) โดย
โครงสรา้งเงินทนุที่จะใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราส่วนหนีสิ้น และ
เงินทุนของกองทรสัต ์AIMIRT สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจุบนั โดยในส่วนของโครงสรา้งเงินทุนจากการเพิ่มทุน
นัน้ บรษิัทฯ เห็นควรใหม้ีการใชเ้งินจากการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 
2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่ของกองทรสัต ์AIMIRT จ านวนไม่เกิน 235,000,000 หน่วย (สองรอ้ยสามสิบหา้
ลา้นหน่วย)  
 
 โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
ส าหรบัราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขายในครั้งนีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจากราคาประเมินของทรพัยสิ์นที่จัดท าโดยผูป้ระเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะไดร้บั 
(3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยสิ์น (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะไดจ้าก
การลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความตอ้งการ
ของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) (ถา้มี) โดยใหถื้อเอาขอ้มลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นจ านวนเงินทุนที่จะเพิ่ม 
จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 โดยมี
วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนเพื่อน าไปใช้ในส าหรับการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้กองทรสัต ์AIMIRT มี
ทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้อนัจะส่งผลใหม้ีการกระจายความเส่ียงในการลงทุน เพิ่มแหล่งที่มาของรายไดแ้ละส่งผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อ
หน่วยทรสัตม์ากขึน้ นอกจากนี ้การเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นดังกล่าวยงัส่งผลใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีโอกาสไดร้บัผลประโยชน์
ส่วนเพิ่มในทรพัย์สินใหม่ที่ลงทุน อีกทั้งการที่กองทรัสต์ AIMIRT มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้จะส่งผลให้กองทรัสต ์
AIMIRT มีขนาดที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นที่น่าสนใจต่อนกัลงทุน และบรษิัทฯ คาดว่าอาจจะท าใหห้น่วยทรสัตม์ีสภาพคล่องมากขึน้
ส าหรบัการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง  
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 ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT จ านวนประมาณไม่เกิน 235,000,000 หน่วย (สองรอ้ยสามสิบหา้ลา้น
หน่วย) เมื่อรวมหน่วยทรสัตจ์ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT กับ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ในปัจจุบนัจ านวน 426,250,000 หน่วย (ส่ีรอ้ยยี่สิบหกลา้นสองแสนหา้หมื่นหน่วย) จะท า
ใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีหน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 661,250,000 หน่วย (หกรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นสองแสนห้าหมื่นหน่วย) 
รวมถึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยใหถื้อว่ามติของที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่องนี ้จะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึง
มอบหมายใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจ 
 

(1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม รวมถึง
ก าหนดจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย โดยใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่ก าหนดไว้
ขา้งตน้ 

 
(2) ด าเนินการติดต่อกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องคก์รของรฐั 

หรือบคุคลใดๆ เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 
 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าว
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รบัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวข้างตน้ เพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
 
 รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทนุปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์
 
 ดว้ยกองทรสัต ์AIMIRT จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุไปลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการทิพย ์5 และ
โครงการทิพย ์8 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ดงักล่าว เพื่อใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีทรพัยสิ์นรวมถึง
แหล่งที่มาของรายไดเ้พิ่มขึน้อนัจะส่งผลใหม้ีการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ นอกจากนี ้การเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าว
ยงัส่งผลใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีโอกาสในการไดม้ีส่วนรบัผลประโยชนส่์วนเพิ่มในทรพัยสิ์นใหม่ที่ลงทนุ ก่อใหเ้กิดโอกาสในการ
สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมและยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
AIMIRT ทัง้นี ้การท่ีกองทรสัต ์AIMIRT มีจ านวนหน่วยทรสัตเ์พิ่มมากขึน้อาจจะท าใหห้น่วยทรสัตม์ีสภาพคล่องมากขึน้ส าหรบั
การซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์ิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถื้อหน่วยทรสัต์
ควรพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์AIMIRT เพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตามที่ไดน้ าเสนอทกุประการ 
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ความเหน็ของทรัสตี   
 

ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า การเพิ่มทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่เพื่อลงทุน
ในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ 
เพิ่มเติมจากทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์AIMIRT ที่มีอยู่เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 
นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใดๆ เพื่อใหก้ารเพิ่มทนุของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นไปตามมติที่

อนุมตัิโดยที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทั้งหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์
ตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

 
การลงมติ 
 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMIRT เขา้ข่ายเป็นการเพิ่มทนุของกองทรสัตท์ี่มิไดร้ะบไุวเ้ป็นการล่วงหนา้
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะตอ้งไดร้ับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้
 
เงือ่นไขการเข้าท ารายการ   
 

การลงมติในวาระที่ 2 นีป็้นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีก้็ต่อเมื่อวาระที่ 1 
และวาระที่ 3 ทกุวาระไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 เป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน 

การเพิ่มทุนคร้ังที่ 2 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์AIMIRT ตามที่ระบุไวใ้นวาระที่ 2 ขา้งตน้ วิธีการเสนอขายและวิธีการ
จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พื่อเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการพิจารณาจะเป็นไปดงันี ้
 
 ส่วนที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์าม
สัดส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
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หน่วยทรสัตต์ามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่จะท าให้กองทรัสตม์ีห น้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร หรือสละสิทธิจอง
ซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้
 
 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ี 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ บริษัทฯ 
จะจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บั
จดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรส่วนท่ี 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้
 
 ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนท่ีก าหนดท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดร้บัสิทธิจองซือ้
หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็น
จ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 
 
 ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่  1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงผูล้งทุนสถาบนั ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกนักับบรษิัท
เจา้ของทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ (2) ใหแ้ก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
 
 โดยบรษิัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วน
ที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือภายหลงัจากการจดัสรร
ส่วนท่ี 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้
 
 ทัง้นี ้ใหถื้อเอาขอ้มลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และ/หรือ หนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะจดัสรร และวิธีการจดัสรรใหผู้้
ลงทนุแต่ละประเภท 
 
 อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรสัตด์ังกล่าวขา้งตน้ จะไม่ท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผูถื้อ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์AIMIRT 
 
 ในการนี ้บรษิัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัตท์ี่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
 
 บรษิัทฯ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ละการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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โดยใหถื้อว่ามติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเรื่องนีจ้ะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นบัจากวนัที่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติตามที่เสนอทุก
ประการ รวมถึงมอบหมายใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 

(1) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มสิีทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย โดยวิธีการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม 

 
(2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง

จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรรหน่วยทรสัต ์
วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใชสิ้ทธิจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นที่ เก่ียวข้องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดิมของกองทรสัต ์และวิธีการจดัสรรกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมจองซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปใหแ้ก่นกัลงทนุอื่น ตลอดจนมี
สิทธิใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูล้งทุนรายใด 
หรือผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชาติอเมรกิา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใชส่ญัชาตไิทย หากเป็นผลใหก้ารเสนอขายหรือการ
จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มดังกล่าวเป็นการกระท าอันขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบขอ้บังคับเก่ียวกับการเสนอขายและการจัดสรร
หน่วยทรสัต ์ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ๆ หรือก่อใหเ้กิดภาระและค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการเกินสมควร ทั้งนี ้รายชื่อประเทศของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่กองทรสัตอ์าจพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรร
หน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

 
(3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการยื่นค า

ขอต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารบัหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนใตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
(4) เจรจาต่อรอง เขา้ท า จดัเตรียม แกไ้ขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอ

ขาย และการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์พื่อด าเนินการ
ดงักล่าว 
 

(5) จัดเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็น และ
เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหน่วยทรสัต ์การจัดสรรหน่วยทรสัต ์และการน าหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และกระท าการอื่นใดที่
จ  าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ส าเรจ็ครบถว้น และ 

 
(6) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รบัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวข้างตน้ เพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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 ทั้งนี ้ เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้ด  าเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่  2 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ผู้จัดการกองทรสัต์และทรสัตีจะแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT โดยให้แกไ้ข
เพิ่มเติม และ/หรือ ปรบัปรุงขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์อนึ่ง ตามสัญญาก่อตัง้ทรสัตข์อง
กองทรสัต ์AIMIRT การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวนีเ้ป็นกรณีที่ไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัต ์คู่สญัญาจึงมี
อ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าวได้โดยไม่จ าต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์  ทั้งนี ้ การแก้ไข 
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ของกองทรสัต ์AIMIRT 
 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์  
 
 ผูจ้ัดการกองทรสัตพ์ิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขาย และวิธีการจัดสรร
หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดใหม้ติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเรื่องนีจ้ะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวนัที่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตม์ีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจใหบ้ริษัทฯ และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ 
เมื่อกองทรสัต ์AIMIRT ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ บรษิัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุครัง้ที่ 
2 ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป  
 
ความเหน็ของทรัสตี   
 

ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า การเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้
ที่ 2 และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มิไดเ้ป็นการขดัต่อ
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 
นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใดๆ เพื่อใหก้ารเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออก

และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นไปตามมติที่อนมุตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการในการเพิ่มทนุของกองทรสัตต์ามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 
 
การลงมติ 
 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMIRT จะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้
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เงือ่นไขการเข้าท ารายการ   
 
 การลงมติในวาระ 3 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 ในกรณีที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนีก้็ต่อเมื่อวาระท่ี 1 และ 
วาระท่ี 2 ทกุวาระไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 600,000,000 บาท  

เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเตมิและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และการให้หลักประกันที่
เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 
 สืบเนื่องจากวาระท่ี 1  ซึ่งเก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ในราคารวมไม่เกิน 
2,350,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) (ช าระในวนัท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) 
ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นที่ เก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) โดยเงินทุนที่จะใชใ้นการเขา้
ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมทั้ง 3 โครงการคาดว่าจะมาจาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์
AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ (2) เงินกูจ้ากการกูย้ืมเงิน 
 
 บรษิัทฯ เห็นควรขอมติผูถื้อหน่วยทรสัต ์อนมุตัิใหก้องทรสัต ์AIMIRT กูย้ืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงนิอื่นใด หรือผูใ้หกู้ท้ี่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถใหสิ้นเชื่อแก่ทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 
600,000,000  บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) เพื่อใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ
อนุมัติให้กองทรสัต ์AIMIRT อาจน าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์AIMIRT ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต ์AIMIRT ทั้งนี ้บริษัทฯ อาจด าเนินการพิจารณาให้
กองทรสัต ์AIMIRT กูย้ืมเงินเต็มวงเงนิหรือนอ้ยกวา่วงเงินดงักล่าวเพียงใดกไ็ด ้โดยขึน้อยู่กบัจ านวนเงนิเพิ่มทนุท่ีไดจ้ากการออก
และเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT 
 
 ทัง้นี ้กองทรสัต ์AIMIRT จะไม่ด าเนินการกูย้ืมเงินเพิ่มเติมเพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใชจ้่ายอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว จากบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี โดยอาจเป็นบรษิัทหลกัทรพัย ์ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงิน และ/
หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรสัตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะท าใหร้ายการนีอ้าจ
เขา้ข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT กบัทรสัตี 
 
 อนึ่ง การกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้น
บาท) เพื่อใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เมื่อรวมกบัเงินกูภ้ายใตส้ญัญากูย้ืมเงิน
เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบนัของกองทรสัต ์AIMIRT จ านวนประมาณ 2,151,764,725 บาท (สองพนัหนึ่งรอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นเจ็ดแสน
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หกหมื่นส่ีพันเจ็ดรอ้ยยี่สิบห้าบาท)3 (อัตราส่วนการกู้ยืมต่อทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ณ วันที่  30 กันยายน 2563 อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 28.8 (ยี่สิบแปดจุดแปด)4) ระดับหนีสิ้นของกองทรสัต ์AIMIRT จะไม่เกินรอ้ยละ 35 (สามสิบหา้) ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ณ วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งยงัคงเป็นไปตามเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งซึ่งระบไุวว้่า กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่า
ทรพัยสิ์นรวม ส าหรบักองทรสัตท์ี่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) จากการจัด
อนัดบัความน่าเชื่อถือครัง้ล่าสดุโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 
ปี ก่อนวนักูย้ืมเงิน  
 
 การกูย้ืมเงินและใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินของกองทรสัต์ AIMIRT จะเป็นไปตามที่ผูกู้แ้ละผูใ้หกู้อ้าจ
ตกลงรว่มกนัก าหนดในสญัญากูย้มืเงิน ส่วนหลกัประกนัในการกูย้ืมเงนิครัง้นีอ้าจรวมถึง (1) การจ านองทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
AIMIRT ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ การโอนสิทธิการเช่าเป็นประกัน 
(2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรมป์ระกันภัย และสลักหลังให้ผูใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกันภัยร่วม  
(3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิเรียกรอ้ง และ/หรือ กรมธรรม์
ประกนัภยั เป็นหลกัประกันทางธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัประกันทางธุรกิจ และ (5) หลกัประกนัการกูย้ืมอื่น ๆ ตามที่ผู้
กูแ้ละผูใ้หกู้อ้าจตกลงรว่มกนัก าหนดเพิ่มเติมในสญัญากูย้ืมเงิน ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑห์รือ
เงื่อนไขใด ๆ ของการกูย้ืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมดังกล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชนข์อง
กองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระ
เงิน การเจรจาเขา้ท า ลงนาม จดัส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจใน
การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
 
 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเหน็ควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์AIMIRT และการให้
หลกัประกนัดงักล่าว เพื่อใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยก าหนดจ านวนเงิน
กูย้ืมในวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวนรวมไม่เกนิ 600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) รวมถึงมอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/
หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 

(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จ านวนเงินกู้ อัตรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่น การด ารงสดัส่วนต่างๆ ของกองทรสัต ์AIMIRT ตามที่ตกลงกับ
ผูใ้หกู้ ้รายละเอียดหลกัประกนั ที่มติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ไดก้ าหนดไวแ้ละเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัมติของที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์และ/หรือ ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ
หรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใดๆ เพื่อการดงักล่าว 

 

 
3 ขอ้มลูตามงบการเงินประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2563 
4 ขอ้มลูตามงบการเงินประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2563 ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้ลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร คาดวา่อตัราส่วนการกูย้ืมต่อ
ทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตจ์ะอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 30.4 
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(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรือสัญญา หรือข้อ
ผกูพนั อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์AIMIRT จดัส่งเอกสารใดๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงิน และการใหห้ลกัประกัน 
และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเงินและการใหห้ลกัประกนัดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT 
และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

 
(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ /หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินการดังกล่าว  ข้างต้น เพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์  
 
 ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์ิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงินในวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน
รวมไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) เพื่อใช้ในการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรือผูใ้หกู้ท้ี่เป็นสถาบนั
อื่นใดที่สามารถใหสิ้นเชื่อแก่ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้เช่น บรษิัทประกันชีวิต และบริษัทประกนัวินาศภยั และ
อาจให้หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรสัต ์AIMIRT รวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรสัตี
ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ ์หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนั และเจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/
หรือ แกไ้ขเอกสารใดๆ เก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนั และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารกูย้ืมเงินและการ
ใหห้ลกัประกนัดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
 
ความเหน็ของทรัสตี  
 

ทรสัตีเห็นว่าการกูย้ืมเงินเพิ่มเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ในวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 600,000,000 บาท 
(หกรอ้ยลา้นบาท) จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรือผูใ้หกู้ท้ี่
เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถให้สินเชื่อแก่ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้เช่น บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกัน
วินาศภยั เพื่อใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง สามารถกระท าไดแ้ละมิไดเ้ป็นการ
ขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจากมลูค่าการกูย้ืมเงินเพิ่มเติมที่เสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติใน
ครัง้นี ้เมื่อรวมกับการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์AIMIRT ในปัจจุบนั ท าใหร้ะดบัหนีสิ้นของกองทรสัต ์AIMIRT จะมีจ านวนไม่เกิน
รอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ภายหลงัการกูย้ืมเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งระบุไวว้่า 
กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ในกรณีที่
กองทรสัต์ AIMIRT มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้( Investment Grade) จากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือครัง้ล่าสดุโดยสถาบนัการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนั
กูย้ืมเงิน  ทั้งนี ้การที่กองทรสัตอ์าจจะใหห้ลักประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินดังกล่าวนั้น จะตอ้งไดร้บัมติอนุติจากผูถื้อ
หน่วยทรสัตก์่อนด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
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การลงมติ 
 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMIRT จะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้
 
เงือ่นไขการเข้าท ารายการ   
 

การลงมติในวาระที่ 4 นี ้เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง
ดงักล่าว ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 นี ้จะไม่มีการน าเสนอ
วาระที่ 4 เพื่อใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาต่อไป โดยบรษิัทฯ จะเขา้ท า
รายการในวาระนีก้็ต่อเมื่อวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ทุกวาระไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 
วาระที ่5 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรสัต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพรอ้มเพรียงกัน โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งทะเบียนเขา้ประชุมตัง้แต่ เวลา 13.00 น. อนึ่ง หากผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทนในการประชุม
ครัง้นี ้กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ ดงัมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ย โดยผูถื้อหน่วยทรสัต์
สามารถมอบฉนัทะให ้นายธนะชยั สนัติชยักลู หรือ เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เขา้
รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก้็ได ้รายละเอียดขอ้มลูของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการ
มอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7   
 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉันทะที่จะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งน าเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้
รว่มประชมุตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ 
และส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการกองทรสัตก์่อนเขา้รว่มประชมุ  
 

ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง
และประสงคท์ี่จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุ ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ครข่อความรว่มมือจากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการจดัส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะล่วงหนา้ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 (พรอ้มติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท) โดยจดัส่งถึง “ผู้จัดการกองทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท” เลขที่ 62 
อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่  
22 กมุภาพนัธ ์2564 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนเริ่มการประชมุ 
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ทั้งนี ้เพื่อรกัษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ หากท่านมีขอ้
สงสัย หรือค าถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท้ี่ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน บริษัท เอไอเอ็ม รีท 
แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั โทร. 02-254-0441-2 ในวนัและเวลาท าการ  

 
 เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพรร่ะบาด
อย่างรุนแรง จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการก าหนดมาตรการ และขอ้ปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั โดยมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวไดก้ าหนดขึน้เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรการที่
รฐับาลก าหนด รวมทัง้ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ุกท่านกรอกแบบคดักรองโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และน าส่ง
ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ ก่อนเขา้ประชมุ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบใุนสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 และบรษิัทฯ ขอเรียนใหท้ราบว่า 
ในการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง อาจท าใหจ้ านวนที่นั่งในสถานท่ีจดัประชมุลดลง
อย่างมีนยัส าคญั และในกรณีที่ที่นั่งที่ไดจ้ดัเตรียมไวส้ าหรบัท่านผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นสถานท่ีจดัประชุมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาด าเนินการใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาลงทะเบียนในล าดบัหลงั เขา้รบัฟังการประชมุจากพืน้ท่ีอื่นใน
บริเวณใกลเ้คียง ตามที่บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมไวใ้ห้ (ถา้มี) หรือบริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือ
หน่วยทรสัตด์งักล่าวมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ จะอ านวยความ
สะดวกเก่ียวกบัเอกสารใหแ้ก่ท่าน (หนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิง่ทีส่ง่มาด้วย 6) ทัง้นี ้
การปฏิบัติตามมาตรการ และขอ้ปฏิบัติดังกล่าว อาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้และความไม่สะดวกต่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกท่าน 
บรษิัทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้  
 

นอกจากนี ้สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจแกไ้ขวนั เวลา และสถานที่ ส าหรบัการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้
ที่ 1/2564 รวมทั้งพิจารณาสถานที่จัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง  ซึ่งจะด าเนินการจัดให้มี
มาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นสาธารณสขุของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ หรือหลกัเกณฑ์
อื่นใดที่ภาครฐัก าหนดในการป้องกนัความเส่ียงและเพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ หรือพิจารณาจดัประชมุวิสามญัผู้
ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยค านึงถึงความเหมาะสมของผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมหรือการด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย หรือด าเนินการขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยวิธีอื่นใด 
ภายใตก้รอบท่ีกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด ไดต้ามที่เห็นสมควร 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

23 

                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
                                           ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 

                                                                                          เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท         
                                                               โดย บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
 
 
 
 (นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู) 
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