ที่ AIM 035/2561
27 มีนาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561
ทรั ส ต์ เพื่ อการลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่าอสังหาริ มทรั พ ย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท (AIMIRT)

เรี ยน

ท่ านผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เพื่ อการลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ แ ละสิ ทธิ ก ารเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (AIMIRT)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. รายงานประจาปี 2560 (ในรู ปแบบ CD-ROM)
2. คาชี ้แจงการลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้ าร่ วมประชุม และการมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
4. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
5. คานิยามกรรมการอิสระ
6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ น ท์ จ ากัด (“บริ ษัท ” หรื อ “ผู้จัดการ
กองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“AIMIRT” หรื อ “กองทรัสต์”) ได้ มีมติให้ กาหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 ของกองทรัสต์ ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องรส
สุคน ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุ งเทพมหานคร เพื่อรับทราบวาระการ
ประชุมดังนี ้:วาระที่ 1

รั บทราบผลการดาเนินงานของกองทรั สต์ ประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ จัดส่งรายงานประจาปี ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์พร้ อม
หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) ซึ่งประกอบด้ วยผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ที่เกิดขึ ้น
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินสรุ ปได้ ดงั นี ้
หน้ าที่ 1

1) ผลการดาเนินงาน
ส าหรั บ รอบระยะเวลาตัง้ แต่วัน ที่ 22 ธั น วาคม 2560 (วัน จัด ตัง้ กองทรั ส ต์ ) ถึ ง วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ มีการดาเนินงานรวมจานวน 10 วัน กองทรัสต์มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 1.27
ล้ านบาท ซึ่งมาจากรายได้ ร วมจ านวน 2.88 ล้ านบาท และรายจ่ ายรวมจ านวน 1.61 ล้ านบาทโดย
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนทังหมดมี
้
ผ้ เู ช่าอยู่เต็ม อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100
ส่วนค่าใช้ จ่ายรวมโดยหลักประกอบด้ วย ต้ นทุนทางการเงินจานวน 0.41 ล้ านบาท ซึง่ เป็ น
ดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจานวน 590.00 ล้ านบาท จากสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ กองทรัสต์
ยัง มีค่าใช้ จ่ ายจากค่าธรรมเนี ย มผู้จัด การกองทรั ส ต์ ค่าธรรมเนี ย มการบริ ห ารจัดการทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรั สต์ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ชาระให้ กับผู้ตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงาน เป็ นต้ น
2) ฐานะทางการเงิน
• สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรั สต์มีสินทรัพย์รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,293.59
ล้ านบาท โดยหลักเป็ นเงินลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ จานวน 2,140.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 93.30
ของสินทรัพย์ รวม และเงินสดและเงินฝากธนาคารจานวน 135.63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.91 ของ
สินทรัพย์รวม
• หนี ้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรั สต์มีหนีส้ ินรวมจานวน 742.32 ล้ านบาท โดย
หลักประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 590.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 79.48 ของหนี ้สินรวม เงิน
กู้ ยื ม ระยะยาวเป็ นการกู้ ยื ม จาก ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ ใช้ ในการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน และชาระคืนเงินต้ นครัง้ เดียวทังจ
้ านวน
ภายในเดือนธันวาคม 2565 ในขณะที่เงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริ การจานวน 50.22 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.77 ของหนี ้สินรวม เป็ นเงินมัดจาที่ได้ รับจากผู้เช่าโครงการ JWD และโครงการทิพย์ 7
• สินทรัพย์สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรั สต์มีสินทรั พย์ สุทธิ ทงั ้ สิน้ 1,551.27 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรั สต์จานวน 1,550.00 ล้ านบาท และกาไรสะสมจานวน 1.27
ล้ านบาท จากการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึง่ มีการดาเนินงานรวมทังสิ
้ ้น 10 วัน

หน้ าที่ 2

ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอรายงานผลการดาเนินงาน
ของกองทรั สต์ที่เกิดขึน้ ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2560 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ
การลงมติ

วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 2

รั บทราบงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้
กองทรั สต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
งบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลา ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้
กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ตามที่แสดงไว้ ใน
รายงานประจาปี และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติ อ นุ มั ติ ง บการเงิ น ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลา ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ
การลงมติ

วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 3

รั บทราบการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานตัง้ แต่ วันที่ 22 ธันวาคม
2560 (วันจัดตัง้ กองทรั สต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามนโยบายการจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทน ผู้ จัดการกองทรั สต์ จะจ่ าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี
ในแต่ละไตรมาส ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้
ต่อรอบปี บัญชี
ทังนี
้ ้ สาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 เนื่องจากมีการดาเนินงานรวมเพียง 10 วัน ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วเห็นควรสงวน
สิทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ ตอบแทนในรอบระยะเวลาดังกล่าว และให้ สะสมยอดเพื่อนาไปจ่ายรวมกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในไตรมาสถัดไป

หน้ าที่ 3

ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากมี
การดาเนินงานรวมเพียง 10 วัน และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ
การลงมติ
วาระที่ 4

วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชีสาหรั บปี 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ พิจารณาและมีความเห็นว่าบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับ อีกทังมี
้ มาตรฐานการทางานที่ดี และเป็ น
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
นอกจากนี ้ หากพิจารณาตามประสบการณ์ แล้ ว บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีประสบการณ์ ในการ
ตรวจสอบกองทรั ส ต์ สูงสุด และมีความเห็ น ว่าค่าตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ที่ เสนอมีความเหมาะสมกับ
ขอบเขตการสอบบัญชี จึงมีมติอนุมตั ิดงั นี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ในปี
2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
- นางสาวรัตนา
จาละ
เลขทะเบียน 3734 หรื อ
- นางนงลักษณ์
พุ่มน้ อย
เลขทะเบียน 4172 หรื อ
- นางสาววรรณวิไล
เพชรสร้ าง
เลขทะเบียน 5315
โดยผู้สอบบัญชีและบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียหรื อ
รายการที่ อาจก่ อให้ เกิ ด มีค วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ หรื อ ทรั ส ตี หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี
2. กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,200,000 บาท
ความเห็นผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรั ส ต์ พิ จ ารณาแล้ ว มี มติ อนุ มัติ ใ ห้ แ ต่ งตัง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ น และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ
การลงมติ

วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

หน้ าที่ 4

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหน่วยทรั สต์ เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
ข้ างต้ น หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นหรื อ
กรรมการอิสระของบริ ษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทที่ระบุไว้ ในคาชี ้แจงการลงทะเบียน การ
แสดงเอกสารก่อนเข้ าร่ วมประชุม และการมอบฉันทะ) เป็ นผู้มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยการ
กรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้ อมกันนี ้ และส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวให้ เลขานุการบริ ษัทก่อนเริ่ มการประชุม
อนึง่ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาปี 2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
โดยบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

.............................................................
(นายอมร จุฬาลักษณานุกลู )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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