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เรื่อง

แจ้งผลการอนุมตั ิการขอผ่อนผันการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (“กองทรัสต์ AIMCG”) ได้มี
หนังสือ เรื่อง การขอผ่อนผันการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริม ทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชีย ล โกรท เลขที่ AIMRE 057/2564 ลงวัน ที่ 27 สิงหาคม 2564 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (“สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.”) เพื่ อ ขอผ่ อ นผั น การประเมิ น มูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ จํานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการยูดี ทาวน์ 2. โครงการพอร์โต้ ชิโน่ และ 3. โครงการ 72
คอร์ทยาร์ด และได้นาํ ส่งหนังสือของ บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด (“ผู้ประเมิน”) เรื่อง แจ้งเหตุผลการไม่
สามารถเข้าประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ให้แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
โดยผู้ป ระเมิ น มี ค วามเห็ น โดยสรุ ป ว่า เนื่ อ งจากที่ ตั้งของโครงการข้างต้น เป็ น จุด ที่ ต รวจพบการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 อย่างรุ นแรงจนภาครัฐต้องประกาศกําหนดให้จังหวัดอุดรธานีซ่ึงเป็ นที่ตั้งของโครงการยูดี ทาวน์ เป็ นพืน้ ที่
ควบคุมสูงสุด (พืน้ ที่สีแดง) ในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครและกรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นที่ตัง้ ของโครงการพอร์โต้ ชิโน่ และ
โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด (ตามลําดับ) เป็ นพืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พืน้ ที่สีแดงเข้ม) และได้มีการกําหนดมาตรการ
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพืน้ ที่ดังกล่าว โดยการสั่งปิ ดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยง รวมถึงการห้ามออกนอก
เคหสถานในช่วงเวลาที่กาํ หนด สําหรับพืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็ นต้น ดังนัน้ การพบปะและการเดินทางเข้า-ออก
บริเวณดั ง กล่ า ว จึ ง ก่ อ ให้เกิ ด ความเสี่ ย งสูง ที่ ผู้ป ระเมิ น ผู้เช่ า พื ้น ที่ และผู้ท่ี เกี่ ย วข้อ งอาจติ ด โรค COVID-19 และ
แพร่กระจายเชือ้ แก่บคุ คลอื่นต่อไป นอกจากนี ้ สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวยังเป็ นสิง่ ที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ทําให้
มีขอ้ จํากัดของข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการกําหนดสมมติฐานและการประมาณการตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งจําเป็ นในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินหลักด้วย เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและเป็ นการตอบสนองนโยบายของรัฐ
ในการลดกิจกรรมทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ควรดําเนินการที่จาํ เป็ นเพื่อขอ
เลื่อนการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทงั้ 3 โครงการออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจะดีขนึ ้
บริษัทขอแจ้งว่า สํานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมตั ิการขอผ่อนผันการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 3 โครงการ
ประกอบด้ว ย 1. โครงการยู ดี ทาวน์ 2. โครงการพอร์โต้ ชิ โน่ และ 3. โครงการ 72 คอร์ท ยาร์ด ออกไปจนถึ ง วัน ที่
31 ธั น วาคม 2564 แล้ว อ้า งอิ ง ตามหนั ง สื อ เลขที่ กลต.จท-3. 375/2564 เรื่ อ ง การขอผ่ อ นผั น การประเมิ น มู ล ค่ า
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อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
(AIMCG) ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2564
ทัง้ นี ้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิดและหากผูป้ ระเมินสามารถ
ดําเนินการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการดังกล่าว ได้ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจะจัดให้มีการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด

(นายอมร จุฬาลักษณานุกลู )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
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