
 

  
 

หน้าท่ี 1 
 

ท่ี AIM 035/2561 
 
           27 มีนาคม 2561 
   
เร่ือง  ขอเชิญเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561  
   ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม 

อินดสัเทรียล โกรท (AIMIRT) 
 
เรียน  ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท (AIMIRT) 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
   2. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชมุ และการมอบฉนัทะ 
   3. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  
   4. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
   5. ค านิยามกรรมการอิสระ 
   6. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
 
    คณะกรรมการบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ( “บริษัท” หรือ “ผู้ จัดการ
กองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์  เอไอเอม็  อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT” หรือ “กองทรัสต์”) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 ของกองทรัสต์ ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรส
สคุน ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพมหานคร เพ่ือรับทราบวาระการ
ประชมุดงันี:้- 
 
วาระที่ 1    รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560  
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้จัดส่งรายงานประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อม
หนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)  ซึ่งประกอบด้วยผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ท่ีเกิดขึน้
ตัง้แต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  โดยมีผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินสรุปได้ดงันี ้
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1) ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 ซึง่มีการด าเนินงานรวมจ านวน 10 วนั  กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทนุสทุธิทัง้สิน้ 1.27 
ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้รวมจ านวน 2.88 ล้านบาท และรายจ่ายรวมจ านวน 1.61 ล้านบาทโดย
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุทัง้หมดมีผู้ เช่าอยู่เตม็ อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 100 

ส่วนค่าใช้จ่ายรวมโดยหลกัประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงินจ านวน 0.41 ล้านบาท ซึง่เป็น
ดอกเบีย้จ่ายจากการกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 590.00 ล้านบาท จากสถาบนัการเงิน  นอกจากนี ้กองทรัสต์
ยังมีค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีช าระให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมทรัสตี   ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงาน เป็นต้น 

2) ฐานะทางการเงนิ 

• สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,293.59 

ล้านบาท โดยหลกัเป็นเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2,140.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.30 
ของสินทรัพย์รวม   และเงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 135.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.91 ของ
สินทรัพย์รวม 

• หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีหนีส้ินรวมจ านวน 742.32 ล้านบาท โดย

หลกัประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 590.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.48 ของหนีส้ินรวม  เงิน
กู้ ยืมระยะยาวเป็นการกู้ ยืมจาก ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้ในการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ โดยมีเง่ือนไขในการช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน และช าระคืนเงินต้นครัง้เดียวทัง้จ านวน
ภายในเดือนธันวาคม 2565     ในขณะท่ีเงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการจ านวน 50.22 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.77 ของหนีส้ินรวม เป็นเงินมดัจ าท่ีได้รับจากผู้ เช่าโครงการ JWD และโครงการทิพย์ 7 

• สินทรัพย์สทุธิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิทัง้สิน้ 1,551.27 ล้านบาท 

ประกอบด้วยทุนท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ านวน 1,550.00 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 1.27 
ล้านบาท จากการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ซึง่มีการด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 10 วนั  
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ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ของกองทรัสต์ท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ตามท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ 

 
การลงมติ วาระนีไ้มต้่องลงมติ  เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 
 
วาระที่ 2   รับทราบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้

กองทรัสต์) ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2560    
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตัง้
กองทรัสต์) ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี ตามท่ีแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  

 
ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  และเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ 
 
การลงมติ วาระนีไ้มต้่องลงมติ  เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 
 
วาระที่ 3   รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม 

2560 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
            
ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี
ในแต่ละไตรมาส  ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้
ตอ่รอบปีบญัชี 
 
 ทัง้นี ้ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากมีการด าเนินงานรวมเพียง 10 วนั ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นควรสงวน
สิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาดงักล่าว และให้สะสมยอดเพ่ือน าไปจ่ายรวมกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในไตรมาสถดัไป 



 

  
 

หน้าท่ี 4 
 

 
 ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์)  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  เน่ืองจากมี
การด าเนินงานรวมเพียง 10 วนั และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ 
 
การลงมติ วาระนีไ้มต้่องลงมติ  เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 
  
วาระที่ 4    พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561  
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล   ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั มีคณุสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสม  เป็นท่ียอมรับ  อีกทัง้มีมาตรฐานการท างานท่ีดี   และเป็น
ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
นอกจากนี ้หากพิจารณาตามประสบการณ์แล้ว บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบกองทรัสต์สูงสุด และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสมกับ
ขอบเขตการสอบบญัชี จงึมีมติอนมุตัิดงันี ้
 1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ในปี 
2561 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

-  นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียน 3734  หรือ 
-  นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย เลขทะเบียน 4172  หรือ 
-  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เลขทะเบียน 5315  

   โดยผู้สอบบญัชีและบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี  
 2. ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท         
  
ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ 
 
การลงมติ วาระนีไ้มต้่องลงมติ  เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 
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  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว
ข้างต้น  หากท่านไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้  ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทท่ีระบุไว้ในค าชีแ้จงการลงทะเบียน การ
แสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ) เป็นผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการ
กรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีแนบมาพร้อมกนันี ้และสง่หนงัสือมอบฉันทะ
ดงักลา่วให้เลขานกุารบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ 
 
  อนึง่ บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 
โดยบริษัท เอไอเอม็ รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

 
............................................................. 

(นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
  

 


