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 หน้ำที่ 1 ของทัง้หมด 9 หน้ำ 

ที่ AIMRE 027/2563 

        วนัท่ี 10 เมษำยน 2563  

เร่ือง น ำส่งข้อมลูของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล 
โกรท ประจ ำปี 2563  ส ำหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

เรียน ท่ำนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 1. รำยงำนประจ ำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) 
 2. หลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์  AIMCG และ

เอกสำรข้อมลูของกองทรัสต์ ประจ ำปี 2563 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท 
แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐำนะผู้จดักำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์  เอไอเอ็ม  คอมเมอร์เชียล โกรท (“กองทรัสต์  AIMCG” หรือ 
“กองทรัสต์) มีมติให้ยกเลิกการจัดประชุมสำมัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจ ำปี 2563 และให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์น าส่งข้อมูลของกองทรัสต์ ประจ าปี 2563 ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมสำมัญผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ประจ ำปี 2563 ทางไปรษณีย์ ให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึง่มีรายชื่อตามรายชื่อที่ได้จากการก าหนดรายชื่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 (Record 
Date) แทนการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 นัน้ บริษัทฯ ขอน ำส่งข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG 
ประจ ำปี 2563 ส ำหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้อที่ 1    รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMCG ประจ าปี 2562  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

 ผลกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต์ AIMCG ประจ ำปี 2562 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมกับเอกสำรข้อมลูของกองทรัสต์ AIMCG ประจ ำปี 2563 นีแ้ล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน QR 
Code ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกองทรัสต์ AIMCG สรุปได้ ดงันี ้

(1) ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ตัง้แต่วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 (วันจัดตัง้
กองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีรำยได้จำกกำรลงทุนสทุธิทัง้สิน้จ ำนวน 111.73 ล้ำนบำท ซึ่งมำ
จำกรำยได้รวมจ ำนวน 188.32 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยรวมจ ำนวน 76.59 ล้ำนบำท    



  
 
 
 
 

 หน้ำที่ 2 ของทัง้หมด 9 หน้ำ 

รำยได้ 

รำยได้รวมประกอบด้วย  

1. รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรจ ำนวน 187.94 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของรำยได้รวม โดยเป็น
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรโครงกำร ยูดี ทำวน์ จ ำนวน 100.06 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 53.13 ของรำยได้รวม 
โครงกำร พอร์โต้ ชิโน่ จ ำนวน 55.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 29.21 ของรำยได้รวม และโครงกำร 72 คอร์ทยำร์ด จ ำนวน 
31.72 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.85 ของรำยได้รวม นอกจำกนี ้กองทรัสต์ยงัมีรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรโครงกำร 
โนเบิล โซโล ที่กองทรัสต์ได้เข้ำลงทนุเพิ่มเติมเมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 อีกเป็นจ ำนวน 1.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
0.61 ของรำยได้รวม โดยทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้ำลงทุนทัง้หมดมีอัตรำกำรเช่ำพืน้ท่ีเฉล่ียตลอดรอบระยะเวลำด ำเนินงำน
ของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 100 ซึ่งประกอบด้วยกำรปล่อยเช่ำพืน้ที่แก่ผู้ เช่ำรำยย่อย และกำรปล่อยเช่ำพืน้ที่แก่เจ้ำของ
ทรัพย์สินเดิมหรือบริษัทในเครือ อำทิ พืน้ท่ีเช่ำร้ำนค้ำขนำดเล็ก พืน้ท่ีเช่ำที่มีสญัญำเช่ำระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) หรือพืน้ท่ีที่
ด ำเนินกำรหำรำยได้หรือให้เช่ำเป็นรำยวนัประเภทลำนกิจกรรมเพื่อกำรประชำสมัพนัธ์และกำรส่งเสริมกำรขำย ร้ำนอำหำร
และเคร่ืองดื่ม ที่มีกำรเปล่ียนแปลงของสญัญำเช่ำอย่ำงรวดเร็ว ทัง้นี ้เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรกำรเช่ำพืน้ที่ดงักล่ำวมีควำม
คล่องตวัและมีประสิทธิภำพมำกขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยสนบัสนนุให้รำยได้ของกองทรัสต์มีควำมแน่นอนและสม ่ำเสมอ 

2. รำยได้ดอกเบีย้รับจ ำนวน 0.38 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของรำยได้รวม   

ค่ำใช้จ่ำย 

กองทรัสต์มีค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้สิน้ 76.59 ล้ำนบำท โดยหลักประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร
จ ำนวน 50.52 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 26.83 ของรำยได้รวม นอกจำกนี ้กองทรัสต์ยังมีค่ำใช้จ่ำยจำกค่ำธรรมเนียม
ผู้ จัดกำรกองทรัสต์ ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์ ค่ำธรรมเนียมทรัสตี ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียน และค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ เป็นต้น กองทรัสต์มีต้นทนุทำงกำรเงินจ ำนวน 0.96 ล้ำนบำท ซึง่เป็นดอกเบีย้จ่ำยจำก
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 210.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของรำยได้รวม 

ทัง้นี ้กองทรัสต์ยังมีก ำไรสุทธิที่เกิดขึน้และยังไม่เกิดขึน้จำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์จ ำนวน 0.65 ล้ำนบำท 
จำกกำรบริหำรจดักำรสภำพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์ด้วยกำรลงทุนในหน่วยลงทุน รวมถึงก ำไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้
จำกเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์จ ำนวน 58.78 ล้ำนบำท จำกกำรสอบทำนกำรประเมินมลูค่ำทรัพย์สินของกองทรัสต์
ประจ ำปี ส่งผลให้กองทรัสต์มีกำรเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 171.17 ล้ำนบำท     

(2) ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 3,333.08 ล้ำนบำท โดยหลกั
ประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ตำมมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 3,115.98 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.49 ของ
สินทรัพย์รวม ซึง่รวมถึงทรัพย์สินโครงกำร โนเบิล โซโล ท่ีกองทรัสต์ได้เข้ำลงทนุเพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2562 ที่
มีมลูค่ำยตุิธรรมอยู่ที่ 225.98 ล้ำนบำท     



  
 
 
 
 

 หน้ำที่ 3 ของทัง้หมด 9 หน้ำ 

หนีสิ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 336.75 ล้ำนบำท โดยหลกัประกอบด้วยเงิน
กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 210.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้สนบัสนนุกำรลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงกำร โน
เบิล โซโล โดยเงินกู้ยืมระยะยำวดงักล่ำวคิดดอกเบีย้ด้วยอตัรำดอกเบีย้ MLR ปรับลบด้วยอตัรำตำมที่ระบใุนสญัญำเงินกู้    

อัตรำส่วนกำรกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เท่ำกับร้อยละ 6.30 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินรวม ซึ่งยังคงเป็นไปตำมเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งระบุไว้ว่ำ กองทรัสต์สำมำรถกู้ ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของ
มลูค่ำทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมลูค่ำทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์มีกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่
ในอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (Investment Grade) 

สินทรัพย์สทุธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิทัง้สิน้ 2,996.33 ล้ำนบำท ประกอบด้วยทุนที่
ได้รับจำกผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ ำนวน 2,880.00 ล้ำนบำท และก ำไรสะสมจ ำนวน 116.33 ล้ำนบำท มีสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย
เท่ำกบั 10.4039 บำท 

(3) แนวทางการจัดการกองทรัสต์ในอนาคต 

ผู้จดักำรกองทรัสต์มีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นเร่ืองกำรบริหำรจดักำรอสงัหำริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุนในปัจจุบนัอย่ำงมีประสิทธิภำพและสมเหตุสมผลเพื่อสร้ำงอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้อยู่ใน
ระดบัที่เหมำะสม  อีกทัง้ยงัมุ่งมัน่ที่จะเสริมควำมแข็งแกร่งของกองทรัสต์ด้วยกำรลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหำริมทรัพย์ที่มี
ศกัยภำพ เพื่อเพิ่มมลูค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์และผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวเพื่อ
เป็นกำรรองรับกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน และเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพย์สินใน
ปัจจุบนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้จดักำรกองทรัสต์จะจดัให้มีกำรพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจดักำร (Management 
Information System) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูกำรจดัเก็บรำยได้ กำรควบคมุค่ำใช้จ่ำย กำรตรวจสอบ 
กำรสอบทำนข้อมลู กำรควบคุมและกำรวดัผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ได้อย่ำงสะดวก ปลอดภยั 
แม่นย ำ และทนัเหตุกำรณ์ นอกจำกนี  ้กำรจดักำรเร่ืองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจดักำรดงักล่ำวยงัเป็นส่วนหนึ่งของกำร
วำงแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Planning) ที่ผู้จดักำรกองทรัสต์ตระหนกัถึงควำมส ำคญั เพื่อให้
มัน่ใจว่ำกำรบริหำรจดักำรกองทรัสต์จะสำมำรถด ำเนินไปได้โดยไม่หยดุชะงกัแม้ในภำวะที่ต้องประสบกบัสถำนกำรณ์ไม่
ปกติ ไม่ว่ำจะเป็นภยัคกุคำมจำกภำยนอกหรือภำยในซึง่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของทรัพย์สินที่กองทรัสต์
ลงทนุ และ/หรือ กำรด ำเนินกำรของกองทรัสต์อีกด้วย 

นอกจำกกำรจดักำรเร่ืองระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจดักำรดงักล่ำว ผู้จดักำรกองทรัสต์ได้จดัเตรียมฐำนข้อมลู
ทำงธุรกิจของอสงัหำริมทรัพย์ทุกประเภทและข้อมลูอุตสำหกรรมโดยไม่จ ำกัดประเภทของอสงัหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้
กำรลงทุนของกองทรัสต์เท่ำนัน้ เพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และกำรด ำเนิน
ธุรกิจของผู้ เช่ำหลักและผู้ เช่ำรำยย่อยอย่ำงลึกซึง้ เพื่อให้สำมำรถวำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินกำรของ
กองทรัสต์ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และทันท่วงที อย่ำงไรก็ดี  ส ำหรับระบบกำรบริหำรทำงกำรเงินของกองทรัสต์ 



  
 
 
 
 

 หน้ำที่ 4 ของทัง้หมด 9 หน้ำ 

ผู้จดักำรกองทรัสต์ยงัได้มีกำรจดัท ำกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน รวมถึงปัจจยัทำงจลุภำคและมหภำคที่อำจส่งผลกระทบทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงใกล้ชิด และเลือกใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และสภำวะกำร
เปล่ียนแปลงของตลำดอย่ำงเหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดกำรบริหำรต้นทนุทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์  

 ผู้ จัดกำรกองทรัสต์เห็นว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกองทรัสต์ AIMCG ตำมรำยงำนประจ ำปี 2562 มี
ควำมถกูต้อง เหมำะสม และเป็นไปตำมข้อก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรัสต์  
 
ข้อที่ 2   รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMCG ส าหรับปี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ของกองทรัสต์ AIMCG 
ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีจำกบริษัท แกรนท์ ธอน
ตนั จ ำกดั มีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2562 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมกบัเอกสำรข้อมลู
ของกองทรัสต์ AIMCG ประจ ำปี 2563 นีแ้ล้ว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน QR Code ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์  

 ผู้จดักำรกองทรัสต์เห็นว่ำ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุของกองทรัสต์ AIMCG ส ำหรับปี 2562 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีควำมถกูต้องและเหมำะสม  

วาระที่ 3   รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ 
AIMCG ประจ าปี 2563  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกัด มีคุณสมบัติและ
ประสบกำรณ์เหมำะสม เป็นที่ยอมรับ อีกทัง้มีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี และเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสงัหำริมทรัพย์สงูสดุ โดยค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีที่เสนอมำนัน้ มีควำมเหมำะสมกบัขอบเขตกำรสอบบญัชี จึงได้มี
มติอนมุตัิ ดงันี ้

(1) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท แกรนด์ ธอนตัน จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ AIMCG ในปี 
2563 โดยมีรำยชื่อ ดงัต่อไปนี ้ 

-  นำงสำวกญัญำณฐั ศรีรัตน์ชชัวำลย์ เลขทะเบียน 6549  หรือ 
-  นำยสมคิด  เตียตระกลู เลขทะเบียน 2785  หรือ 



  
 
 
 
 

 หน้ำที่ 5 ของทัง้หมด 9 หน้ำ 

-  นำยธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ เลขทะเบียน 6624  หรือ 
- นำงสำวอมรจิต  เบ้ำหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853  หรือ 
- นำงสำวศรัณญำ  อคัรมหำพำณิชย์ เลขทะเบียน 9919  หรือ 
-  นำยนรินทร์ จรูะมงคล เลขทะเบียน 8593 

โดยผู้สอบบญัชีและบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ำกัด ไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียหรือรำยกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบัผู้จดักำรกองทรัสต์หรือทรัสต ีหรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้จดักำรกองทรัสต์หรือทรัสตี  

 (2) ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 ส ำหรับกำรสอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงิน 1,300,000 บำท 
ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2563 แตกต่ำงกัน 109.68% เนื่องจำกในปี 2562 มีระยะเวลำกำร
สอบบญัชีประมำณ 6 เดือน/1 ในขณะท่ีปี 2563 เป็นกำรสอบบญัชีเต็มรอบปี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

620,000.00 บำท 1,300,000 บำท 109.68% 

หมายเหต ุ /1 ระยะเวลำกำรสอบบญัชีในปี 2562 นบัตัง้แต่วนัท่ี 3 กรกฏำคม พ.ศ.2562 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 
31ธันวำคม พ.ศ.2562  

ความเหน็ผู้จัดการกองทรัสต์  

 ผู้จดักำรกองทรัสต์เห็นว่ำ ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั ได้ปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเหมำะสมและไม่มี
ควำมสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียหรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบัผู้จดักำรกองทรัสต์หรือทรัสตี 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้จดักำรกองทรัสต์หรือทรัสตี โดยมีควำมเป็นอิสระต่อกำรท ำหน้ำที่ จึงเห็นสมควรพิจำรณำแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกัด ดังกล่ำว และเห็นสมควรให้ก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 ส ำหรับ
ผู้สอบบญัชีดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงิน 1,300,000 บำท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกัด จัดหำผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตท่ำนอื่นของส ำนักงำนท ำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของกองทรัสต์ AIMCG แทนผู้สอบบญัชีดงักล่ำวข้ำงต้น ทัง้นี ้ในปี 2562 นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรี
รัตน์ชชัวำลย์ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ AIMCG  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถส่งค ำถำมและสอบถำมข้อมลูเพิ่มเตมิที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์และเอกสำรข้อมลู
ของกองทรัสต์  AIMCG ประจ ำปี 2563 ได้ที่ผู้ จัดกำรกองทรัสต์ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มำที่  
ir@aimrm.co.th ระหว่ำงวันที่ 10 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563 (นับเป็นระยะเวลำ 21 วัน นับแต่วันที ่
บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจ ำปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์) หลักเกณฑ์กำรส่ง
ค ำถำมและสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ AIMCG และเอกสำรข้อมลูของกองทรัสต์ ประจ ำปี 2563 มี
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมกับเอกสำรข้อมลูของกองทรัสต์ 
AIMCG ประจ ำปี 2563 นีแ้ล้ว และผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด ำเนินกำรจัดท ำสรุปประเด็นส ำคัญในลักษณะค ำถำมและ



  
 
 
 
 

 หน้ำที่ 6 ของทัง้หมด 9 หน้ำ 

ค ำตอบเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทรำบและเผยแพร่ผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 
วนั นบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ ปิดรับข้อซกัถำมนัน้ 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในกำรได้รับข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจ ำปี 
2563 ส ำหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตำมรำยชื่อที่ได้จำกกำรก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม
สำมญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 (Record Date) 

 
ขอแสดงควำมนบัถือ 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และ 
สิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท  

โดยบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั ในฐำนะผู้จดักำรกองทรัสต์ 
 
 
 
 

(นำยอมร จฬุำลกัษณำนกุลู) 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร 




