สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ที่ AIM 116/2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ครัง้ ที่ 1/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น เลขที่ 662 ถนน
พระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
การแนะนาก่ อนประชุม
พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และแนะนาตัวแทนจากบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจ
เม้ นท์ จ ากั ด (“บริ ษั ท ” หรื อ “ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ”) ในฐานะผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรัสต์ ” หรื อ “กองทรัสต์ AIMIRT”)
และตัวแทนจากบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
1.

ผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ ท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
คุณธนะชัย สันติชยั กูล
ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
คุณไพสิฐ แก่นจันทน์
กรรมการ
เรื ออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
กรรมการอิสระ
คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการ
คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการ
บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด

2.

ทรัสตี
คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
คุณอรอนงค์ ชัยธง
ผู้อานวยการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด

3.

ที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์
คุณฐิ ติภทั ร์ เจริ ญชัยพงศ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

4.

ที่ปรึกษากฎหมาย
คุณชริ นทร์ สัจจญาณ

First Senior Vice President
Vice President

หุ้นส่วนผู้จดั การ
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คุณปั ญณรี ย์ แสงวงค์วาณิชย์
บริ ษัท ชริ นทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด

ทนายความที่ปรึกษา

ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้
ที่ 1/2561 (“ที่ประชุม”) ว่ามีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่ มประชุม
ทัง้ หมด 170 คน ถื อหน่วยทรั สต์ รวมทัง้ สิ ้น 82,645,505 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 53.31 ของหน่วยทรั สต์ ที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
155,000,000 หน่วย ครบเป็ นองค์ประชุม และพิธีกรได้ ชี ้แจงขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนใน
การประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1) เนื่องจากมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมเป็ นจานวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรด
ยกมือ โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือ หน่วยทรั สต์
ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
(2) สาหรั บผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ที่ไม่ยกมือ และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถื อว่าผู้ถือหน่วยทรั สต์ ท่านนัน้ ลงมติ
เห็นชอบในวาระนัน้ ๆ โดยขอให้ ท่านผู้ถือหน่วยทรั สต์ ดังกล่าวส่งคืนใบลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ที่
บริ เวณทางออกเมื่อประชุมเสร็ จแล้ ว
(3) ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ คนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรัสต์ ซึ่งผู้จดั การ
กองทรัสต์ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ
(4) ในกรณีที่ไม่ มผี ้ ใู ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
(5) ในกรณีบตั รลงคะแนนที่มิได้ มีการระบุการออกเสียงไว้ หรื อไม่มีการลงนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุม หรื อบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรื อแก้ ไขเครื่ องหมายหรื อข้ อความที่กรอก โดย
ไม่มีลายมือชื่อกากับ หรื อบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนันมากกว่
้
า 1 ประเภท หรื อ
บัตรลงคะแนนที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็ น
บัตรเสียและไม่นบั เป็ นคะแนนเสียง
(6) ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียเป็ น พิเศษในเรื่ องที่ขอมติ ทัง้ นี ้ รายละเอียดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ เป็ นไปตามที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
(7) สาหรับวาระที่ 1 เป็ นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
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(8) ก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทาการอนุมตั ิในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถ
สอบถามคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ได้ ตามความเหมาะสม โดยกรุ ณาแจ้ งชื่อ นามสกุล
พร้ อมทังแจ้
้ งด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
(9) ในการนับคะแนน ขอเชิญตัวแทนของทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT คุณลลิตา อุ้ยนอง เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
ของบริ ษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT มาเป็ น
พยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ คัดค้ านหรื อไม่เห็นด้ วยกับขัน้ ตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุ
ข้ างต้ น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้ วยกับขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
จากนัน้ พิธีกรได้ ชี ้แจงวาระการประชุมทังหมด
้
8 วาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
วาระที่ 3
พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ AIMIRT ครั ง้ ที่ 1 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จานวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการ
กาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 บาท เพื่อ
ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิ นในวงเงิ นกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิ น 110,000,000 บาท เพื่อ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ
การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่เกิน
50,000,000 บาท และวงเงิ น สิ น เชื่ อ ค า้ ประกั น ( Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่ เ กิ น
10,000,000 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรั สต์ AIMIRT ในการบริ หารและการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบารุ งและปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT
รวมทังเพื
้ ่อใช้ ค ้าประกันการใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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โดยการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการในแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะเริ่ มจากการนาเสนอข้ อมูล และให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามหลังจากจบการนาเสนอดังกล่าว
ในลาดับต่อไป พิธีกรได้ เชิญ คุณธนะชัย สันติชยั กูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้ กล่าวสวัสดีและต้ อนรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2561 ดังนี ้
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้ ข อให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง
กองทรัสต์ AIMIRT ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 ที่ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม ประธาน
ฯ จึงแจ้ งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุปว่าที่ ประชุมได้ รับทราบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561
ก่อนเริ่ มการประชุมวาระที่ 2 ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณญาณิชศา ชาติวฒ
ุ ิกอบกุล ผู้อานวยการ
ฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ชี ้แจงเบื ้องต้ นต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเงื่อนไขการนาเสนอวาระเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมมี
รายละเอียดดังนี ้
การลงมติในวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรั พย์ สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติม สาหรั บ
ทัง้ 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แป
ซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ในวาระเดียวกัน
ดังนัน้ ในกรณีที่วาระที่ 2 ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม จะเป็ นการอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ และในกรณีที่วาระที่ 2 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม กองทรัสต์จะไม่ดาเนินการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน
โดยเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดังนัน้ หากวาระที่ 2 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม จะไม่มี การ
นาเสนอวาระที่เกี่ยวข้ องอื่นดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
คุณญาณิชศาชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปแบบการพิจารณาลงมติสาหรับการลงทุนเพิ่มเติมและการเพิ่ม
ทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ดังนี ้
วาระเกี่ ย วกั บ การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม จะประกอบด้ วย 3 ส่ ว นหลัก ๆ ได้ แก่ (1) วาระที่ 2 เกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน (2) วาระที่ 6 เกี่ยวกับการแก้ ไขสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ และ (3) วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1
และ วาระที่ 5.2 เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนเพิ่มเติม โดยวาระที่ 2 และวาระที่ 6 ซึ่งเกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์
หน้ าที่ 10 ของทังหมด
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การใช้ เงิน และการแก้ ไขสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์จึงจะสามารถ
ลงทุนเพิ่มเติมได้ อีกทังวาระต่
้
าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนเพิ่ มเติมก็ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่มเติมโครงการนัน้ ๆ
ซึง่ ในกรณีที่ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 6 ทุกวาระได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุม กองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการ SCC โครงการ
TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ได้ ทงหมด
ั้
ในกรณีที่เฉพาะ วาระที่ 2 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 6 ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม กองทรัสต์จะสามารถเข้ า
ลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ได้ เพียงโครงการเดียว
และในกรณีที่เฉพาะ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 6 ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
กองทรั ส ต์ จ ะสามารถเข้ าลงทุ น ใน โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุ ต สาหกรรมบางกะดี
ได้ เพียง 3 โครงการเท่านัน้
เนื่องจากวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน โดย
เกี่ ยวกับการเพิ่มทุน เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงิ นทุนสาหรั บการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ดังนัน้ หากเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุม ให้ ถือว่าวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 ที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมไปก่อนหน้ านันได้
้ ถกู ยกเลิกและจะไม่
มีการนาเสนอวาระที่เกี่ยวข้ องอื่นดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วาระที่ 2 ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมแล้ ว แต่วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่
5.2 ได้ ถกู ยกเลิก และ/หรื อ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม ตามเงื่อนไขข้ างต้ น ให้ ถือว่าวาระที่ 2 ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว
ดังกล่าวถูกยกเลิกไปด้ วย และจะไม่มีการนาเสนอวาระที่ 6 เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
เมื่อวาระที่ 2 และวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ได้ รับการ
อนุมตั ิแล้ ว กองทรัสต์จะดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขในการลงทุนและแผนการลงทุน
ตามที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
เมื่อคุณญาณิชศาชี ้แจงเงื่อนไขการนาเสนอวาระเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุม และรู ปแบบการพิจารณาลง
มติสาหรับการลงทุนเพิ่มเติมและการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานฯ มอบหมายให้ พิธีกรชี ้แจงที่ประชุมเรื่ องการแก้ ไขข้ อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งได้ จดั ส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 มีการแก้ ไขเพิ่มเติมคุณ
พรทิพย์ พิบลู ย์นคริ นทร์ ซึ่งจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถืออยู่มีทงสิ
ั ้ ้น 3,100,000 (สามล้ านหนึ่งแสน) หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 2
ของจ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมด เป็ น ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย เป็ น พิ เ ศษ ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนนในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 6 ตามรายละเอียดการลงมติที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ฉะนัน้ จานวนรวมของ
หน่วยทรัสต์ที่ถืออยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ รวมทังสิ
้ ้น 29,401,400 (ยี่สิบเก้ าล้ านสี่แสนหนึ่งพันสี่
ร้ อย) หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 18.97 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยรายละเอียดการแก้ ไขดังกล่าวได้
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ปรากฏบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และตามเอกสารแก้ ไขหนังสือ
เชิญประชุมที่ได้ มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยที่เข้ าประชุมทุกท่านแล้ ว
เมื่อชี ้แจงการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว พิธีกรจึงเชิญคุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอวาระที่ 2 ของการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

คุณจรั สฤทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่ มการนาเสนอทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุน
เพิ่มเติม ขอนาเสนอข้ อมูลกองทรัสต์ AIMIRT ปั จจุบนั ให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
กองทรัสต์ AIMIRT ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 มีบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน บริ ษัท ชริ นทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอด
ไวเซอรี่ จากัดและบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตีค้ อนซัลแทนท์ จากัด เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์
AIMIRT และ บริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี โดยประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน กองทรัสต์ AIMIRT
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสม่าเสมอทุกไตรมาสนับแต่วนั ก่อตังกองทรั
้
สต์
ผู้จัดการกองทรั สต์ พิจารณาเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรั พย์ สิ นที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ (“ทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และสร้ าง
ผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัพย์สนิ เพิ่มเติมที่กองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะลงทุนจะประกอบด้ วย
1.
โครงการ SCC ตัง้ อยู่ ที่ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) อ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทรัพย์สนิ ประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลังสินค้ า
(1.1) สิทธิ การเช่ าที่ ดิน 6 โฉนด (โฉนดที่ ดิ นเลขที่ 10036, 10037, 12381, 12726, 15311, 15870)
และ 8 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 614) โดยมีเนือ้ ที่เช่ารวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62
ตารางวา และสิทธิการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว จานวน 61 ถัง โดยมีความจุถงั รวมประมาณ 85,380,000 ลิตร และอาคาร
คลังสินค้ าจานวน 3 หลัง โดยมีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ ารวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าว
ซึ่งปั จจุบัน บริ ษัท สยามเฆมี จากัด (มหาชน) (“SCC”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ทรั พย์ สินประเภทท่าเรื อ ถนนส่วนกลาง
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ
(1.2) สิทธิ การเช่าในที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 9355, 10037, 11537, 15311) และ 6 ตราจอง
(ตราจองเลขที่ 434, 435, 436, 437, 442, 433) โดยมีเนื ้อที่เช่ารวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา จาก SCC มีกาหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ างดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ เป็ นสาธารณูปโภคแก่ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC ตลอด
ระยะเวลาที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุน ซึง่ ปั จจุบนั SCC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
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หมายเหตุ:
(1)
ภายหลังจากการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ SCC กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์ โดย
การนาทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้ าออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยตามสัญญาเช่าระหว่าง
กองทรัสต์กบั ผู้เช่ารายย่อย โดย SCC จะเป็ นผู้ให้ บริ การเก็บสารเคมีเหลว (Operator) แก่ผ้ เู ช่ารายย่อยโดยตรงตามสัญญา
ให้ บริ การระหว่าง SCC กับผู้เช่ารายย่อย
(2)
นอกจากนี ้ เมื่อกองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC แล้ ว ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะแต่งตัง้ SCC ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์ สนิ โครงการ SCC ด้ วย
2.

โครงการ TIP 8 ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 140201, 140207, 140208, 162282 และ 162283) เนื ้อที่ตาม
โฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.1 ตารางวา และกรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน จานวน 4 หลัง (4 ยูนิต) โดยมี
พื ้นที่อาคารคลังสินค้ ารวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้ าดังกล่าว ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด (“TIP”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า และนายพิบลู ย์
ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์ และนายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน์ (รวมเรี ยกว่า “เจ้ าของที่ดิน”) เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หมายเหตุ:
(1)
ภายหลังจากการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ TIP 8 กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดย
การนาทรัพย์สนิ ออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยตามสัญญาเช่าและสัญญาให้ บริ การระหว่างกองทรัสต์ กับผู้เช่ารายย่อย
(2)
นอกจากนี ้ เมื่ อกองทรั สต์ ได้ เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิ นที่ จะลงทุนเพิ่ มเติ มโครงการ TIP 8 แล้ ว
ผู้ จั ด การกองทรั สต์ จ ะแต่ ง ตัง้ บริ ษั ท งานสมบู ร ณ์ จ ากั ด (บริ ษั ท ในเครื อ ของ TIP) ให้ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ เ ป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ โครงการ TIP 8 ด้ วย
(3)
เจ้ าของที่ดินตกลงจะดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมบนโฉนดที่ดินที่เจ้ าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์
ให้ แก่ที่ดินซึ่งกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็ นทางเข้ า-ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
ใด ๆ
3. โครงการสวนอุต สาหกรรมบางกะดี ตัง้ อยู่ที่ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมื อ งปทุม ธานี จัง หวัด
ปทุมธานี
สิทธิการเช่าในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30670) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา และ
สิทธิ การเช่าในอาคารคลังสินค้ า จานวน 1 หลัง (1 ยูนิต) โดยมีพืน้ ที่อาคารคลังสินค้ าประมาณ 14,600 ตารางเมตร มี
กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคารคลังสินค้ าดังกล่าว ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด (“BIP”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ:
(1) ภายหลังจากการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีกองทรัสต์จะจัดหา
ผลประโยชน์โดยการนาทรัพย์สินออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยตามสัญญาเช่าและสัญญาให้ บริ การระหว่างกองทรัสต์ กับผู้
เช่ารายย่อย
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นอกจากนี ้ เมื่อกองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
แล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์ จะแต่งตัง้ BIP ให้ ปฏิ บัติ หน้ าที่ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สาหรั บทรั พย์ สิ นโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดีด้วย
4. โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม ) ตังอยู
้ ่ที่ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สืบเนื่องจากการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังห้ อง
เย็นพร้ อมสานักงานในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค นัน้ กองทรั สต์ AIMIRT และ บริ ษัท เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จากัด
(“JPAC”) ได้ มีการกาหนดเงื่อนไขไว้ ในสัญญาตกลงกระทาการ (โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้ าเซฟ และ
โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น) ระหว่าง กองทรัสต์ AIMIRT กับ บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) บริ ษัท
เบญจพรแลนด์ จากัด JPAC บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จากัด และบริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จากัด ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(“สัญญาตกลงกระทาการ”) ระบุไว้ ว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่โครงการพัฒนาที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณที่ดิ นที่
กองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนครั ง้ แรกในโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค เพื่อเป็ นโครงการอาคารคลังห้ องเย็น และ/หรื อ อาคาร
คลังสินค้ า พร้ อมสานักงาน (“โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)”) เริ่ มเปิ ดดาเนินการ (ทัง้ นี ้ ณ วันที่
กองทรั สต์ AIMIRT เข้ าลงทุนครั ง้ แรก โครงการเจดับเบิ ล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการก่อสร้ าง) JPAC ตกลงให้ สิทธิในการซื ้อหรื อเช่าโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (Option to
Buy/Lease) แก่กองทรัสต์ AIMIRT ในราคา รวมทังข้
้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องที่จะได้ ตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ กับ
JPAC ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อตกลงของสัญญาตกลงกระทาการ
ซึ่ง ณ ปั จจุบนั โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดังกล่าวได้ เริ่ มเปิ ดดาเนินการแล้ ว
ตัง้ แต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 และกองทรั สต์ AIMIRT ประสงค์ จะเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) ตามสิทธิในการซื ้อหรื อเช่าโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) ได้ แก่
(4.1) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังห้ องเย็นพร้ อมสานักงาน จานวน 1 หลัง (1 ยูนิต) โดยมีพื ้นที่อาคารคลัง
ห้ องเย็นประมาณ 2,708.40 ตารางเมตร รวมถึงงานระบบ สิง่ ติดตังตรึ
้ งตรา สิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบของ
อาคารดังกล่าว ซึง่ ปั จจุบนั JPAC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
(4.2) กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือและอุปกรณ์ซึ่งจาเป็ นและสมควรสาหรับใช้ ในการดาเนินกิจการโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ซึง่ ปั จจุบนั JPAC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ:
(1)
สาหรับการเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) กองทรัสต์จะใช้ เฉพาะ
เงินทุนที่มาจากการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้ อยสิบล้ าน) บาท โดยกองทรัสต์จะ
ไม่ได้ ใช้ เงินทุนที่มาจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในการเข้ า
ลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ เงื่อนไขสาคัญในการกู้ยืมเงินให้ เป็ นไปตามหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
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(2)
ภายหลังจากการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ JPAC เช่าทรัพย์สินดังกล่าว (ทังอสั
้ งหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์) เพื่อนาไป
ดาเนินกิจการห้ องเย็น
(3)

เมื่อกองทรัสต์ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ

เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) แล้ ว ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดังกล่าวจะเป็ นหลักประกันสาหรับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ที่มีอยู่แล้ วกับธนาคารเกียรติ
นาคิน จากัด (มหาชน)
(โดย SCC BIP JPAC TIP และเจ้ าของที่ดิน รวมกันเรี ยกว่า “บริษัทเจ้ าของทรัพย์ สิน”)
โดยรายละเอี ย ดของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เป็ นไปตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่
ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว อย่างไรก็ดี ผู้จดั การกองทรัสต์อาจเลือกที่จะลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ มรายการใดรายการหนึ่ง โดยจะค านึงถึ งผลประโยชน์ ข องกองทรั สต์ AIMIRT และผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
คุณจรัสฤทธิ์ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมว่า ผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้ จดั ให้ มีบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด
และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (รวมเรี ยกว่า “ผู้ประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน ”) ซึ่งเป็ นผู้ประเมินมูลค่า
ทรั พ ย์ สิน ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (“ส านั ก งาน
ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้แต่ละแห่ง ซึ่งได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์
AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ราคาประเมินโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด

3,830.00 ล้ านบาท

ราคาประเมินโดยบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด

3,831.30 ล้ านบาท

กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการข้ างต้ นในราคารวมไม่เกิ น
4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยค่าเช่า ราคาซื ้อขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง ค่าซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง)
ทังนี
้ ้ ราคาที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละโครงการจะไม่สงู กว่า
ราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมแต่ละโครงการที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เกินร้ อยละ 20
และมูลค่าลงทุนสุดท้ ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกินกว่า
ร้ อยละ 15 ของราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมทังหมดที
้
่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

หน้ าที่ 15 ของทังหมด
้
61 หน้ า

คุณจรัสฤทธิ์แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ในครัง้ นี ้ จะอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขการลงทุนและแผนการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดังนี ้
(1)
เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในวาระที่ 2 แล้ ว กองทรัสต์มี
แผนที่จะดาเนินการเข้ าลงทุนโดยแบ่งเป็ น 2 ช่วง โดยกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) ก่อน โดยการใช้ เฉพาะเงินทุนจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการอื่น
(2)
ในกรณี ที่กองทรั สต์ ได้ ดาเนินการเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) เสร็ จสิ ้นไปก่อนแล้ ว แม้ วา่ ต่อมากองทรัสต์จะไม่สามารถลงทุนในโครงการ SCC และ/หรื อ โครงการ TIP 8 และ/
หรื อ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้ ก็ไม่กระทบกับการเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) ที่กองทรัสต์ได้ ลงทุนไปก่อนแล้ วแต่อย่างใด
(3)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT สามารถลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) ได้ เพียงโครงการเดียว ผู้จัดการกองทรั สต์จะดาเนินการพิจารณามูลค่าลงทุน และเงื่ อนไขในการกู้ยืมเงิน
รวมถึงคาดการณ์ผลตอบแทนที่ได้ เพื่อจะทาให้ ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตอ่ หน่วย
(DPU) ที่คาดว่าจะได้ รับภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม จะไม่น้อยกว่า กรณีที่กองทรัสต์มิได้ ดาเนินการลงทุนเพิ่มเติมในครัง้
นี ้
นอกจากนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT สาหรับทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติมจะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1)
บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ถ้ าจาเป็ น) ของบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ให้ ขาย เช่า หรื อเช่าช่วงทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่กองทรัสต์ AIMIRT
และได้ ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวพร้ อมสาหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ AIMIRT
(2)
ไม่มี ป ระเด็ นที่ ยังคงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรื อ หากมี ป ระเด็นทาง
กฎหมายใด ๆ (ซึ่งจะต้ องไม่ใช่ประเด็นอันจะทาให้ ทรั พย์สินที่กองทรัสต์ประสงค์จะเข้ าลงทุนมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎ และประกาศที่เกี่ยวข้ อง) ที่ยงั คงค้ างหรื อไม่สามารถดาเนินการได้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้
ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และดาเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(3)
ณ วันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุน ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมได้ รับการปลดจานอง และ
ได้ รับการยกเลิกหลักประกันอื่นใดบนทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว (ถ้ ามี)
(4)
ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
(5)
กองทรั สต์ AIMIRT ได้ รั บ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม และ/หรื อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืมเงิน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
กองทรัสต์ AIMIRT และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นสาเร็ จ

หน้ าที่ 16 ของทังหมด
้
61 หน้ า

ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิ ดความคล่องตัวในการดาเนินการลงทุนในทรั พย์ สินเพิ่มเติมของกองทรั สต์ AIMIRT
คุณจรัสฤทธิ์เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี เป็ นผู้มีอานาจใน
การดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
(1)
กาหนดรู ปแบบการเข้ าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สิน วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
(2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญาหรื อข้ อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิที่จะซื ้อ หรื อ
เช่า หรื อเช่าช่วง (แล้ วแต่กรณี) และเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สนิ และ/หรื อ สัญญาซื ้อขาย
ทรัพย์สิน และ/หรื อ สัญญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทาการ และ/หรื อ สัญญาจานองทรัพย์สิน (โดย
กองทรัสต์ AIMIRT เป็ นผู้รับจานองจากบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน ) และ/หรื อ และ/หรื อ สัญญาจานองหลักประกันในการ
กู้ยืมจากแหล่งทุนของกองทรัสต์ และ/หรื อ สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง การจัดหาประโยชน์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ สัญญา และ/หรื อ เอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้ น
(3)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาหรื อข้ อผูกพันที่เกี่ยวข้ องกับการ
แต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT
(4)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จ าเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ า งต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวตาม (1) (2) และ (3) ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ และ
(5)
ใช้ ดลุ พินิจในการที่จะเข้ าลงทุนหรื อไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมบางรายการซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขในการลงทุนและแผนการลงทุนข้ างต้ น และ/หรื อ กาหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไขต่าง
ๆ ในการเข้ าลงทุน หากเห็นว่าเงื่อนไขหรื อผลแห่งการเจรจาต่อรองกับบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน หรื อผลจากการตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมาย แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์
โดยรวมแก่กองทรัสต์ AIMIRT และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื ออาจก่อภาระผูกพันให้ แก่ กองทรัสต์ AIMIRT เกินสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
อนึง่ เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว บริ ษัทจะดาเนินการขอความ
เห็นชอบการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ
ภัทรวิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุ นไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
AIMIRT ให้ ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ ให้ ความเห็นว่า ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นาเสนอเพื่อให้
พิจารณาลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวข้ างต้ นนันมี
้ ลกั ษณะที่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สนิ ที่กาหนดไว้
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ในสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ และได้ ผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. จานวน 2 รายแล้ ว อย่างไรก็ดี ในวันที่ กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุน
เฉพาะทรั พย์ สินที่ได้ แก้ ไขข้ อจากัดต่าง ๆ (ถ้ ามี) ที่อาจจะกระทบต่อการจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยจะคานึงถึงศักยภาพของ
ทรัพย์สนิ ความมัน่ คงของผู้เช่า และผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
ประธานฯ ขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่
เสนอใน 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการต่าง
ๆ ตามที่คณ
ุ จรัสฤทธิ์ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในแง่ของการลงทุน
ระยะยาวทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้มีความน่าสนใจมากน้ อยเพียงใด นอกจากนี ้ อยากทราบถึงรายละเอียด
ของการประเมินรายได้ ที่จะได้ รับจากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ว่าจะมีรายได้ มากน้ อยเพียงใด
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า ในการพิจารณาทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
ผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่ได้ เพียงแค่พิจารณาถึงรายได้ เป็ นหลัก แต่พิจารณาถึงการกระจายตัวของทรั พย์ สินด้ วย เมื่อ
พิจารณาแล้ วว่ามีการกระจายตัวของทรัพย์สินที่ดีขึ ้น ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาผู้เช่าเป็ นลาดับต่อไป โดยจะเห็นได้
ว่าผู้เช่ารายต่าง ๆ ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ เป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น มีชื่อเสียง มีผลประกอบการเป็ นที่ร้ ู จกั ทัง้
ในและนอกประเทศ และมีความน่าเชื่อถือ จึงไม่มีความกังวลถึงความมัน่ คงของรายได้ ในส่วนนี ้
ในส่วนของอัตราการเติบโตของรายได้ ค่าเช่าของทรัพย์สิน สามารถแยกพิจารณาในแง่ของ
คลังสินค้ าและถังเก็ บสารเคมีเหลว โดยคลังสินค้ าส่วนใหญ่ มีอัตราการเติบโตของรายได้ ค่าเช่าประมาณร้ อยละ 5
สาหรับระยะเวลาทุก 3 ปี ส่วนธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลวมีอตั ราการเติบโตของรายได้ คา่ เช่าประมาณร้ อยละ 5 - 6
สาหรับระยะเวลาทุก 3 ปี
จากการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการพิจารณาเข้ าลงทุนอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือกับผู้เช่าราย
ย่อยส่วนมากของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะสัญญาเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวประมาณร้ อยละ 66 จะเป็ น
สัญญาเช่าที่มีอายุคงเหลือ ประมาณ 3 - 6 ปี อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการพิจารณาเข้ าลงทุน
ผู้จดั การกองทรัสต์พบว่าผู้เช่าถังเก็บสารเคมีเหลวภายในโครงการ SCC เป็ นผู้เช่าที่เข้ าทาสัญญาเช่าระยะสันไม่
้ เกิน 3 ปี
แต่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 - 25 ปี อย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการพิจารณาเข้ าลงทุน จะเห็นได้ ว่าทรัพย์สินที่จะลงทุนใน
ครัง้ นี ้ สัญญาเช่าอายุประมาณ 3-6 ปี มีอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 66 โดยส่วนใหญ่เป็ นสัญญาของผู้เช่าถังเก็บสารเคมี ใน
การนี ้ เมื่อพิจารณาการเช่าถังดังกล่าวแล้ ว จะเห็นได้ ว่าผู้เช่าถังเก็บสารเคมี 3-4 รายใหญ่ได้ เช่าถังดังกล่าวกับโครงการ
SCC มาเป็ นระยะเวลาค่อนข้ างนาน กล่าวคือ ประมาณ 15-25 ปี ดังนัน้ การทาสัญญาเช่า 3-6 จึงไม่น่าจะเป็ นปั ญหา
เนื่องจากผู้เช่ารายใหญ่มีการต่ออายุสญ
ั ญาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนัน้ จึงมองว่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมมี
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ความน่าสนใจค่อนข้ างสูง สาหรับการลงทุนในรู ปแบบของสิทธิการเช่า ผู้จดั การกองทรัสต์ขอชี ้แจงว่าสิทธิการเช่าเป็ น
ประเภทการลงทุนประเภทหนึ่ง และการลงทุนดังกล่าวไม่ใช้ ข้อ เสียในการลงทุนในครัง้ นี ้ เนื่องจากการลงทุนในสิทธิการ
เช่าในครัง้ นี ้ทาให้ ผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นตามประมาณการ
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เข้ าใจว่าเมื่อมีการลงทุนในสิทธิการ
เช่า อาจมีเหตุการณ์ลดทุน จึงอยากทราบว่าในกรณีที่จะมีการลดทุน ผู้จั ดการกองทรัสต์จะมีวิธีการคานวณการลดทุน
อย่างไร
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า สาหรับการลดทุนนันยั
้ งไม่สามารถที่จะคานวณมูลค่าหรื ออัตราการลด
ทุนได้ ในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามในการลดทุนจะพิจารณาสิทธิ การเช่าและกรรมสิทธิ์ ควบคู่กันไป และขึน้ อยู่กับราคา
ประเมินของทรัพย์สนิ ในแต่ละปี
คุณ อนุ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ว่า สุด ท้ า ยนี ้ อัต ราการเช่ า ทรั พ ย์ สิ น (Occupancy Rate) ของ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้อยูท่ ี่ร้อยละเท่าใด
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า สาหรับอัตราการเช่าทรัพย์สิน (Occupancy Rate) ของทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้อยูท่ ี่ร้อยละ 100 (หนึง่ ร้ อย) สาหรับทัง้ 4 โครงการ
(2)
คุณภรณี ทองเย็น ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามดังนี ้ ราคาประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ เป็ นจานวนประมาณ 3,400,000,000 (สามพันสีร่ ้ อย
ล้ าน) บาท อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทรัสต์เสนอขอเข้ าลงทุนในราคาประมาณไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อย
ล้ าน) บาท ส่วนต่างของราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์กับราคาเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่
ผู้จดั การกองทรัสต์เสนอได้ มีการรวมภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ วใช่หรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า สาหรับราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ได้ ว่าจ้ างผู้
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์อิสระทัง้ 2 ราย จะอยู่ที่ประมาณ 3,830,000,000 (สามพันแปดร้ อยสามสิบล้ าน) บาท
และ 3,831,300,000 (สามพันแปดร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านสามแสน) บาท ตามลาดับ อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าการ
ลงทุนสูงสุดที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม กองทรั สต์ AIMIRT อาจเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ มในมูลค่าที่ น้อยกว่า
4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท ก็เป็ นได้ โดยมูลค่าการลงทุนสูงสุดจานวน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อย
ล้ าน) บาท มาจากแหล่งเงินทุน 2 แหล่ง คือ (1) เงินเพิ่มทุน ที่กองทรัสต์ AIMIRT ได้ มาจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่
ทุนตามที่จะขออนุมตั ิจากที่ประชุมในวาระต่อไป และ (2) เงินจากการกู้ยืมเงิน โดยกองทรัสต์ AIMIRT จะทาการกู้ยืมเงิน
ในจ านวนไม่เ กิ น 1,300,000,000 (หนึ่ง พัน สามร้ อยล้ า น) บาท ซึ่ง ยัง คงเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ง ระบุไว้ ว่า
กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม
คุณภรณี ทองเย็น ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกองทรัสต์ AIMIRT มีการ
กู้ยืมในบางส่วนเพื่อนามาลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ AIMIRT จะมีภาระในการจ่ายดอกเบี ้ยสาหรับ
เงินกู้ยืมดังกล่าวเท่าใด และอยากทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ หากอัตราดอกเบี ้ยมีการปรับตัวขึ ้นในอนาคต
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คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั อัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยของกองทรัสต์ AIMIRT อยู่ที่ประมาณไม่
เกินกว่า MLR -1.15 (ลบหนึ่งจุดหนึ่งห้ า) และในเบื ้องต้ น อัตราดอกเบี ้ยเริ่ มต้ นยังอยู่ในการดาเนินการเจรจาต่อรอง
สาหรับการปรับตัวขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยในอนาคต กองทรัสต์มีแผนระยะยาวสาหรับการป้องกันอัตราความเสีย่ งของการ
อัตราดอกเบี ้ยขึ ้น โดยจะใช้ เครื่ องมือทางการเงิน เช่น การป้องกันอัตราความเสี่ยงโดยการออกหุ้นกู้ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ น
แผนการในระยะยาวของกองทรัสต์ AIMIRT ทังนี
้ ้ การจะออกหุ้นกู้ได้ นัน้ กองทรัสต์จะต้ องมีการจัดทา credit rating ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าว จะทาให้ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ และเป็ นการประหยัดต้ นทุนทางการเงินอีกด้ วย
ประธานฯ เสริ มว่า หลักการที่คณ
ุ จรัสฤทธิ์ชี ้แจง กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติมมูลค่าประมาณร้ อยละ 15 ของราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
คุณอมร เสริ มว่า สาหรับขันตอนการเข้
้
าลงทุน นับแต่วนั ประชุมจนถึงวันที่กองทรัสต์ AIMIRT
เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จะต้ องผ่านขันตอนกระบวนการที
้
่ใช้ ระยะเวลาอีกพอสมควร ทังการยื
้
่นแบบ
แสดงรายการข้ อมูล และร่ างหนังสือชีช้ วนเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ระยะเวลาระหว่างสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเอกสาร เมื่อได้ รับอนุมตั ิการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดให้ มีการทาผลการ
ส ารวจความต้ องการของนัก ลงทุ น สถาบัน (Bookbuilding) จากสถาบัน การเงิ น ที่ เ ป็ นนัก ลงทุ น รวมถึ ง มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรั พย์ ตามราคาตลาด ณ วันที่กองทรั สต์ AIMIRT เข้ าลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ต้องนามา
พิจารณาประกอบการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โดยมูลค่าที่กองทรั สต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ นี ้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้ องกับเจ้ าของทรัพย์สนิ แต่อย่างใด การเข้ าลงทุนจึงเป็ นการเข้ าลงทุนโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นหลัก
(3)
คุณสุรเชษฐ์ วินิยกุล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์
AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม ในมูลค่าไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท เป็ นราคาโดยประมาณ ไม่ใช่ราคา
ซื ้อจริ งที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มีการตกลงไว้ กบั เจ้ าของทรัพย์สนิ ใช่หรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม ใน
ราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท เป็ นเพียงมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุน ยัง
ไม่ใช่ราคาซื ้อจริ งที่ได้ มีการตกลงไว้ กบั เจ้ าของทรัพย์สนิ แต่อย่างใด
คุณสุรเชษฐ์ วินิยกุล ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดถึงมีการกู้ยืมเงินสาหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ ในเมื่อเงินเพิ่มทุนน่าจะเพียงพอสาหรับการซื ้อทรัพย์สินที่จะลงทุน สุดท้ ายนี ้ เข้ าใจว่ากองทรัสต์
AIMIRT ยังมีหนี ้สินจากการกู้ยืมในปั จจุบนั ประมาณ 650,000,000 (หกร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท ซึง่ จะกาหนดชาระเงินในปี
พ.ศ. 2565 ดังนัน้ อยากทราบว่าการกู้ยืมเงินเพิ่มจะมีผลกระทบจากอัตราดอกเบี ้ยที่จะปรับตัวขึ ้นในอนาคตหรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า เงินกู้ยืมของกองทรัสต์ AIMIRT ปั จจุบนั อยู่ที่ประมาณ 590,000,000
(ห้ า ร้ อยเก้ าสิบ ล้ าน) บาท เท่า นัน้ ไม่ใ ช่ 650,000,000 (หกร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท ดัง ที่ ผ้ ูถื อ หน่วยทรั สต์ เข้ า ใจ ส่ว น
ผลกระทบของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ AIMIRT ผู้จดั การกองทรัสต์ขอชี ้แจงว่าประมาณการผลตอบแทนที่
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ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ นาเสนอไปนันได้
้ พิจารณาถึงการกู้ยืมเงินและภาระดอกเบี ้ยที่จะจ่ายสาหรับการกู้ยืมเงินไม่เกิน
1,300,000,000 (หนึง่ พันสามร้ อยล้ าน) บาท นี ้แล้ ว
(4)
คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เกี่ยวกับธุรกิจ
การให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว ขอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์อธิบายถึงลักษณะของธุรกิจเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยเสี่ยงกรณีไม่มีผ้ ู
เช่า อายุการใช้ งานของถังเก็ บสารเคมีเหลว รวมถึงผู้เช่าหลัก ของถังเก็ บสารเคมีเหลวในโครงการ SCC เนื่องจาก
ภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รายได้ หลักของกองทรัสต์ AIMIRT เกินกว่าร้ อยละ 50 จะมาจาก
ธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า ถังเก็บสารเคมีเหลวเป็ นเสมือนคลังสินค้ า ที่สนิ ค้ าภายในเป็ นของเหลว
เท่านัน้ โดยสารเคมีที่เก็บในถังเก็บสารเคมีเหลวของโครงการ SCC คือ ตัวทาละลาย (Solvent) ซึ่งเป็ นสารตังต้
้ น หรื อ
เป็ นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภค (Consumer Product) จึงอาจกล่าวได้ ว่าตัวทาละลายเหล่านี ้เป็ นส่วน
หนึ่งของปั จจัย 4 ธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลวจึงไม่ใช่ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับปิ โตรเลียม หรื อการกลัน่ ปิ โตรเคมีแต่อย่าง
ใด
สาหรับความเสีย่ งของธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว ตามที่ได้ เรี ยนชี ้แจงข้ างต้ น สินค้ าที่เก็บ
ในถังเก็บสารเคมีเหลวเป็ นสารตังต้
้ นของผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริ โภค มีการกระจายตัวของของประเภทอุตสาหกรรมอย่าง
มาก ฉะนัน้ ความเสี่ยงที่จะไม่มีผ้ เู ช่าถังเก็บสารเคมีเหลวจึงต่ามาก และต้ องคานึงถึงพื ้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศ
เป็ นหลัก
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงต่อไปว่า โดยลักษณะทางกายภาพของที่ดินที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม โครงการ SCC คือ ฝั่งหนึง่ อยูต่ ิดกับแม่น ้าเจ้ าพระยาซึง่ มีทา่ เรื อ และอีกฝั่งหนึง่ อยูต่ ิดกับถนนสุขสวัสดิ์ ทังนี
้ ้ จาก
การตรวจสอบเบื ้องต้ น สารเคมีเหลวจะถูกนาเข้ ามาจากต่างประเทศโดยทางเรื อ เรื อขนสินค้ ามาเทียบท่าเรื อและลาเลียง
เข้ าเก็บในถังเก็บสารเคมีเหลว และถ่ายออกจากถังเก็บสารเคมีเหลวเข้ าสูร่ ถขนสารเคมีเหลวเพื่อกระจายต่อไปยังแหล่ง
ผลิตภายในประเทศ จากขันตอนดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ทาเลที่ตงของโครงการ
ั้
SCC จึงถือว่าเป็ นทาเลที่ตงที
ั ้ ่เอื ้อต่อธุรกิจให้ เช่า
ถังเก็บสารเคมีเหลวเป็ นอย่างมาก
ถังเก็บสารเคมีเหลว เป็ นทรัพย์สินที่ไม่ต้องการการบารุ งรักษามาก เนื่องจากวัสดุที่ทาถังเก็บ
สารเคมีเหลวเป็ นแผ่นเหล็กมาประกอบเป็ นถังเก็บสารเคมีเหลว ไม่ได้ มีขนตอนการก่
ั้
อสร้ างที่ซบั ซ้ อนแต่อย่างใด อีกทัง้
ยังมีการตรวจสภาพถังเก็บสารเคมีเหลวอย่างสม่าเสมอทุก 10 - 15 ปี ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อคงไว้ ซงึ่ ใบอนุญาต
สาหรั บ บริ ษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้ นซ์ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท สยามเฆมี จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ โครงการ SCC ซึง่ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตน ้ามันเครื่ องให้ แก่บริ ษัทผู้จดั
จาหน่ายน ้ามันเครื่ องรายต่าง ๆ ในประเทศไทย
คุณธนาเดช ที่ปรึกษาทางการเงิน เสริ มว่า เนื่องจากบริ ษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้ นท์ จากัด เป็ น
บริ ษัทจากัด จึงไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินอย่างชัดเจนเหมือนบริ ษัทจากัดมหาชน อย่างไรก็ดี บริ ษัท เอสเอฟซี
เอกเซลเล้ นซ์ จากัด มีรายได้ ประมาณ 4,000,000,000 (สีพ่ นั ล้ าน) บาท สาหรับปี พ.ศ. 2560
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(5)
คุณภรณี ผู้ถือ หน่วยมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรั สต์
AIMIRT ครัง้ นี ้เป็ นการลงทุนกรรมสิทธิ์ และสิทธิ การเช่า และมีการกู้ยืมเงินเพื่อนามาใช้ ในการลงทุนเพิ่มเติมด้ วย จึง
อยากทราบเกี่ยวกับการชาระหนี ้เงินกู้ดงั กล่าว
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า ไม่ว่ากองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ การเช่า เงินกู้ยืมจะมี
ระยะเวลาการชาระเงินกู้ตามที่ได้ ตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ ในการชาระเงินกู้นนกองทรั
ั้
สต์ AIMIRT จะมีการกันเงินไว้ สว่ นหนึง่
เพื่อที่จะนาไปชาระหนี ้เงินกู้เมื่อถึงครบกาหนด ดังนัน้ เงินกู้ยืมไม่มีความเกี่ยวข้ องกับรูปแบบการลงทุน ไม่วา่ จะเป็ นการ
ลงทุนในกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิการเช่า โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าไม่ได้ มีผลกระทบใด ๆ ต่อรายได้ ที่กองทรัสต์ AIMIRT
จะสามารถทาได้ ในแต่ละปี เนื่องจากการลงทุนในสิทธิการเช่าเป็ นเพียงสถานะในการลงทุนเท่านัน้ และไม่มีผลกระทบ
ต่อการหยุดเติบโตของรายได้ ของกองทรัสต์ AIMIRT แต่อย่างใด
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เสริ มว่า กองทรัสต์
AIMIRT จะกู้ยืมเงินในจานวนที่ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นการคานวณรวมมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทังที
้ ่เป็ นกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าทังหมดแล้
้
ว
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ผู้จดั การกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติมในราคาไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท โดยการเพิ่มทุนกองทรัสต์ AIMIRT ส่วนหนึ่ง
และกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง โดยจะต้ องมีการพิจารณาร่ วมกับที่ปรึ กษาฝ่ ายต่าง ๆ ไม่ว่ าจะเป็ น ที่ปรึ กษาทางการ
เงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็ นต้ น
(6)
คุณมนต์ชยั อุดมหิรัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า สารเคมีที่เก็บในถัง
เก็บสารเคมีเหลวของโครงการ SCC เป็ นตัวทาละลาย (Solvent) ทังหมดหรื
้
อเก็บเป็ นอัตราส่วนเท่าใดของถังเก็บสารเคมี
เหลวทังหมด
้
และขอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ชี ้แจงเกี่ยวกับคูแ่ ข่งในธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั เป็ นถังเก็บสารเคมีเหลวที่ใช้ เก็บตัวทาละลายทังหมด
้
อย่างไรก็
ตาม อาจมีถงั เก็บสารเคมีเหลวบางส่วนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ในถังเก็บสารเคมีเหลว จากการเก็บสารเคมี
เหลวอื่นมาเป็ นตัวทาละลาย
สาหรั บ คู่แ ข่ง ในธุ ร กิ จ ให้ เช่ าถัง เก็ บ สารเคมี เหลว จากการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็ น 2
(สอง) ประเภท คือ (1) ผู้ผลิตรายใหญ่ หรื อโรงกลัน่ โดยผู้ประกอบธุรกิจกลุม่ นี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มองว่าเป็ นคู่แข่ง
ในธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว เนื่องจากไม่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับตัวทาละลาย หรื อหากมีก็จะเป็ นกรณีที่น้อยมาก
และมุ่งแต่ธุรกิจหลักคือการกลัน่ และเก็บปิ โตรเลียม ซึ่งเป็ นธุรกิจคนละประเภทกับโครงการ SCC และ (2) ผู้ประกอบ
ธุรกิจบริ เวณลุม่ น ้าเจ้ าพระยา นอกเหนือจาก SCC แล้ ว มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจอื่นอีกประมาณ 4 ราย เช่น บริ ษัท สยามแท้ งค์
เทอร์ มินอลส์ จากัด, บริ ษัท เลนโซ่ จากัด, บริ ษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด เป็ นต้ น เมื่อเทียบกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น
แล้ ว SCC มี จ านวนถังเก็ บสารเคมีเหลวให้ เช่ าที่ มากที่ สุด และมี ป ริ ม าณการเก็ บ มากที่ สุดเช่น กัน เนื่ อ งจากคู่แข่ง
ดังที่กล่าวข้ างต้ นไม่ได้ มีการเปิ ดให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลวต่อบุคคลภายนอกเป็ นธุรกิจหลัก แต่ให้ บคุ คลภายนอกเช่า
ถังเก็บสารเคมีเหลวเฉพาะในกรณีที่มีถังเก็บสารเคมีเหลวเหลือจากการที่ผ้ ปู ระกอบการดังกล่าวเก็บผลิตภัณฑ์ ของ
ตนเองเท่านัน้ ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า SCC เป็ นผู้ประกอบการรายเดียวที่ให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลวในเชิงพาณิชย์ และยัง
มีถงั เก็บสารเคมีเหลวที่มีขนาดหลากหลายอีกด้ วย ทาให้ ผ้ เู ช่ามีตวั เลือกมากมายในการเก็บสารเคมีเหลว ประกอบกับ
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SCC ตัง้ อยู่ในทาเลที่ดีและมีผ้ ูเช่าที่เป็ นที่ร้ ู จักจานวนมาก ทัง้ นี ้ ข้ อจากัดในการทาธุรกิ จเช่นนีค้ ือเรื่ องของการออก
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าว โดยปั จจุบนั จะไม่มีการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ให้ กบั ผู้ประกอบการรายใหม่แล้ ว จึงเป็ นไปได้ ยากที่จะมีคแู่ ข่งเพิ่มเติม
ประธานฯ สอบถามที่ ป ระชุมว่ามีข้ อซักถามเพิ่ม เติ มหรื อไม่ เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูถื อ หน่วยทรั สต์ สอบถาม
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เมื่อวาระที่ 2 และวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ได้ รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมแล้ ว กองทรั สต์จะดาเนินการลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขในการลงทุนและ
แผนการลงทุนที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
51,515,009 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
94.4903
- ไม่เห็นด้ วย
3,003,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
5.5097
- งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ AIMIRT ครั ้ง ที่ 1 โดยการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรั ส ต์ ใ หม่ จ านวนประมาณไม่ เ กิ น 430,000,000 หน่ วย เพื่ อ ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนดราคาหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นาเสนอรายละเอียด
ของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณอมร แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการลงทุนในครัง้ นี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรให้ ใช้ เงินลงทุนเพื่อการลงทุน
ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ทัง้ 4 โครงการ ในจ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น 4,300,000,000 (สี่ พัน สามร้ อยล้ า น) บาท
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยเงินทุนที่จะใช้ ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม) มาจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่ง
ร้ อยสิบล้ าน) บาท สาหรับเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มาจาก 2 ส่วน ได้ แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออก
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และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน โดยโครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของอัต ราส่วนหนีส้ ิน และเงิ นทุนของกองทรั สต์ AIMIRT สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้ นปั จจุบัน ในส่วนของ
โครงสร้ างเงินทุนจากการเพิ่มทุนนัน้ บริ ษัท เห็นควรให้ มีการใช้ เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ AIMIRT จานวน
ประมาณไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้ าน) หน่วย เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการเข้ าลงทุนในโครงการ SCC โครงการ
TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในครัง้ นี ้จะเป็ นการเสนอขายผ่านผู้จัดการ
การจัดจาหน่าย และผู้จัดจาหน่าย สาหรั บราคาหน่วยทรั สต์ ที่จะเสนอขายในครั ง้ นีจ้ ะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคา
ประเมินของทรัพย์สินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน
การพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2)
อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อัตราดอกเบี ้ยทัง้
ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยให้
ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เป็ นจานวนเงินทุน จานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และ
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อนาไปใช้ ใน
สาหรับการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อให้ กองทรัสต์ AIMIRT มี
ทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้นอันจะส่งผลให้ มีการกระจายความเสีย่ งในการลงทุน เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และส่งผลตอบแทนให้ กบั
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากขึ ้น นอกจากนี ้การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังส่งผลให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีโอกาสในการได้ มี
ส่วนรับผลประโยชน์สว่ นเพิ่มในทรัพย์สนิ ใหม่ที่ลงทุน อีกทังการที
้
่กองทรัสต์ AIMIRT มีจานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึ ้นจะ
ส่งผลให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีขนาดที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งจะเป็ นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน และผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าอาจจะทา
ให้ หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึ ้นสาหรับการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
การออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เ พิ่ ม เติ ม ของกองทรั ส ต์ AIMIRT จ านวนประมาณไม่ เ กิ น
430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้ าน) หน่วย เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ของกองทรัสต์ AIMIRT กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในปั จจุบนั จานวน 155,000,000 (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบห้ าล้ าน)
หน่วย จะทาให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีหน่วยทรัสต์จานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 585,000,000 (ห้ าร้ อยแปดสิบห้ าล้ าน) หน่วย
นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่อ งตัว ในการด าเนิ น การเพิ่ ม ทุน ในครั ง้ นี ้ คุณ อมรจึ ง ขอให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์อนุมตั ิวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุมใน
เรื่ องนีจ้ ะมีอายุ 1 (หนึ่ง ) ปี นับจากวันที่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีมีอานาจ ดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดรู ปแบบการเพิ่มทุนของกองทรั สต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม รวมถึงกาหนดจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
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(2) ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
(3) ด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จ าเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ า งต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณอมร ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT
ให้ ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี และวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่ มทุนครัง้ ที่ 1 มิได้ เป็ นการขัดต่อ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อให้ การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT
เป็ นไปตามมติที่อนุมัติโดยที่ประชุม สัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ รวมทัง้ หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธี การในการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
ในการนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่
1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จานวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 (สีร่ ้ อยสามสิบล้ าน) หน่วย เพื่อลงทุน
ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนด
ราคาหน่วยทรั สต์ ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุ น ครั ง้ ที่ 1 โดยเมื่อรวมหน่วยทรั สต์ จากการเพิ่มทุน ของ
กองทรัสต์ AIMIRT กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในปั จจุบนั จานวน 155,000,000 (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบห้ าล้ าน) หน่วย จะทา
ให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีหน่วยทรัสต์จานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 585,000,000 (ห้ าร้ อยแปดสิบห้ าล้ าน) หน่วย รวมถึงขอให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์อนุมตั ิวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุมใน
เรื่ องนี ้จะมีอายุ 1 (หนึง่ ) ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติ รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัส
ตี ดังที่คณ
ุ อมรชี ้แจงต่อที่ประชุม
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1) คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ AIMIRT มีคา่ เสือ่ มหรื อไม่
คุณจรั สฤทธิ์ ชี แ้ จงว่า ในการเช้ าลงทุนของกองทรั สต์ AIMIRT ในงบการเงิ นจะถูกลงเป็ น
มูลค่าการลงทุน ดังนันจึ
้ งไม่มีคา่ เสือ่ ม
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่ม
ทุน
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คุณอมร ชี ้แจงว่า สาหรับวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการเพิ่ม
ทุนครัง้ ที่ 1 นี ้จะอยูใ่ นวาระถัดไปที่จะได้ นาเสนอต่อที่ประชุม
คุณอนุ สอบถามต่อไปว่า ขอให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์อธิ บายถึงความเป็ นกองทรั สต์เพื่อการ
ลงทุน ในอสังหาริ มทรั พย์ อิสระ (Independent REIT) ว่า มี ข้ อดี ข้อ เสียอย่างไร เที ย บกับกองทรั สต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินและลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท
เจ้ าของทรั พย์สินเท่านัน้ (Sponsor REIT) และเมื่อเจ้ าของทรั พย์ สินขายทรั พย์สินให้ แก่กองทรั สต์ AIMIRT แล้ วจะมี
ข้ อกาหนดให้ เจ้ าของทรัพย์สนิ ต้ องซื ้อหน่วยทรัสต์และเข้ าเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ AIMIRT หรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า ความเป็ นอิสระของกองทรัสต์ AIMIRT คือความเป็ นอิสระในการบริ หาร
จัดการทรั พย์สิน โดยที่สามารถตัดสินใจได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงสร้ างของผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่ได้ เกี่ยวโยงกับ
เจ้ าของทรัพย์สนิ รายใด และไม่ได้ มีผลประโยชน์ร่วมกับเจ้ าของทรัพย์สินรายใดรายหนึง่ สาหรับกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษัทย่อยของเจ้ าของทรัพย์สนิ (Sponsor REIT) แม้ วา่ เจ้ าของทรัพย์สนิ จะ
ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีผ้ จู ัดการกองทรัสต์เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเจ้ าของ
ทรัพย์สิน (Sponsor REIT) ก็ไม่ได้ หมายความว่าบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินกลับเข้ ามารับผิดชอบทรัพย์สินที่ได้ ขายให้ แก่
กองทรั สต์ แ ต่อ ย่า งใด บริ ษั ท เจ้ า ของทรั พย์ สิน นัน้ ย่อมถื อหน่ว ยทรั สต์ ในฐานะนักลงทุน ราย หนึ่ง เช่ น เดี ยวกับ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายอื่น ๆ
สาหรับข้ อกาหนดให้ เจ้ าของทรัพย์สินต้ องถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ AIMIRT มีการตกลงไว้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หากพ้ นระยะเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้ แล้ ว เจ้ าของทรัพย์สินจะมีสถานะเหมือนนักลงทุนทัว่ ไปที่
สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หรื อซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เจ้ าของทรัพย์สนิ ย่อม
มีสทิ ธิที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนได้ ตามสิทธิที่มีอยูเ่ ช่นเดียวกับนักลงทุนทัว่ ไป
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT เข้ าข่ายเป็ นการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้
เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิ
จากที่ประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้
ถื อหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ ได้ แก่ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียในการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า หรื อผู้ที่เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่ กองทรัสต์ AIMIRT จะ
ลงทุนเพิ่มเติม และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 ที่ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้

หน้ าที่ 26 ของทังหมด
้
61 หน้ า

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1 โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ใหม่จานวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้ าน) หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
51,515,009 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 94.4903
- ไม่เห็นด้ วย
3,003,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 5.5097
- งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และไม่มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 และการนาหน่ วยทรัสต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นาเสนอรายละเอียด
ของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณอมร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งที่ประชุมได้ มี
มติอนุมตั ิตามวาระที่ 3 ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ กาหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพื่อเสนอให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ในการพิจารณา โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความ
จานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อย
กว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
แล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์ จะจัดสรรหน่วยทรั สต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็ม
หน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
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ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรั สต์ ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public
Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรั สต์ ที่เหลือจากการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุม่ บุคคล
ใดเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เกินกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ AIMIRT และ ผู้จดั การกองทรัสต์ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45
(สีส่ บิ ห้ า) วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
นอกจากการกาหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ คุณอมรเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
พิ จ ารณาอนุมัติ วิ ธี ก ารเสนอขายและวิ ธี ก ารจัด สรรหน่ว ยทรั สต์ ที่ อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี แ้ ละการน า
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุม
ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีมีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขาย โดยวิธีการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม
(2)
พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้ างการเสนอขายสุดท้ าย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สิทธิ จองซื ้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและ
วิธีการจองซื ้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและ
เสนอขายเพิ่ม เติ มให้ แ ก่ผ้ ูถื อหน่วยทรั สต์ เดิม ของกองทรั สต์ และวิ ธี ก ารจัด สรรกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่วยทรั สต์ เดิ มจองซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร รวมทังการเสนอขายและจั
้
ดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขาย
แก่ประชาชนทั่วไปให้ แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิ ใช้ ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อ ไม่จัด สรร
หน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุนรายใด หรื อผู้ถือหน่ วยทรัสต์สญ
ั ชาติอเมริ กา แคนาดา ญี่ปนุ่ หรื อ
สัญชาติอื่นใดที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย หากเป็ นผลให้ การเสนอขายหรื อการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอัน
ขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทังของประเทศไทยหรื
้
อของประเทศ
ของสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์นนั ้ ๆ หรื อก่อให้ เกิดภาระและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเกินสมควร
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(3)
ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ จ ะออกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ้ และ
ดาเนินการในการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4)
เจรจาต่อรองเข้ าทาจัดเตรี ยมแก้ ไขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่าย
และผู้จดั จาหน่ายเพื่อดาเนินการดังกล่าว
(5)
จัดเตรี ยม ลงนาม และยื่นคาขอรับความเห็นชอบ หรื อการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จาเป็ น และเกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการนาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
และกระทาการอื่นใดที่จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นสาเร็ จครบถ้ วน และ
(6)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จ าเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ า งต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทารายการในวาระนี ้ คุณอมรได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT
ให้ ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า การเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องดาเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อให้ การเสนอขายและวิธีการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นไปตามมติที่อนุมตั ิโดยที่ประชุม สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
ในการนี ้ ประธานฯ จึ ง ขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ พิ จ ารณาอนุมัติ วิ ธี ก ารเสนอขายและวิ ธี ก ารจัด สรร
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุ มวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1
(หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอ รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี
กระทาการต่าง ๆ ดังที่คณ
ุ อมรชี ้แจงต่อที่ประชุม
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)
นายอนุ ว่องสารกิ จ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เข้ าใจว่าการเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 1 ของ
กองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ (Rights Offering) ตามสิท ธิ ก่ อ น จากนัน้ จึ ง เป็ น การเสนอขายให้ บุค คลในวงจากัด
(Private Placement) แล้ วจึงจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อ
หน้ าที่ 29 ของทังหมด
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หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร ผู้จัดการกองทรัสต์ใช้ หลักการใดในการพิจารณาจัดสรรหน่วยทรัสต์ด้วยวิธีนี ้
เนื่องจากโดยทัว่ ไปแล้ วการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะเป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ กับผู้ถือหน่วยทรั สต์เดิมที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ตามสิทธิก่อน จากนันจึ
้ งจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่
เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร เหลือ
เท่าใดจึงจะเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
คุ ณ ธนาเดช โอภาสยานนท์ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ชี แ้ จงว่ า รายละเอี ย ดการจัด สรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะเปิ ดเผยในหนังสือชีช้ วนฯ ซึ่งโดยหลักการจะเป็ นการจัดสรรหน่วยทรั สต์เพิ่มทุนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ตามสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุน
ครัง้ นี ้ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์เดิมตามสิ ทธิ แล้ ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรั สต์
เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เดิมที่แสดงความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรั สต์ เกิ นกว่าสิทธิ ที่ ได้ รับจัดสรรตามที่
เห็นสมควร
คุณธนาเดช ชี แ้ จงต่อไปว่า ประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วยที่ผ้ ูถื อหน่วยจะได้ รั บ จาก
กองทรัสต์ AIMIRT หลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่หนึ่ง จะไม่น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วยในกรณีที่ไม่มี
การลงทุนเพิ่มเติมกล่าวคือ แม้ ว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะไม่ลงทุนเพิ่มเติมในหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ผลตอบแทนก็จะยัง
เพิ่มขึ ้น แต่หากผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมลงทุนเพิ่มเติม ก็จะได้ รับผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นตามหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มขึ ้น
คุณอนุ สอบถามเพิ่มเติมว่า ขอให้ ชีแ้ จงการเสนอขายเพิ่มเติมไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ)
ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย
คุณธนาเดช ชีแ้ จงว่า เงินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะระดมทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ประมาณไม่เกิน
4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท เป็ นเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่งพันสามร้ อยล้ าน) บาท เป็ นเงินเพิ่ม
ทุนไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้ าน) บาท ในส่วนเงินเพิ่มทุนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของเงินเพิ่มทุน คิดเป็ น
ประมาณไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท จะนาส่วนนี ้มาจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมก่อน ส่วนที่
เหลือจากการจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิก็จะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ขอซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
เกินสิทธิ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่ มทุน รวมถึงวิธีการซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน จะปรากฏใน
หนังสือชี ้ชวนและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
(2)
คุณมนต์ชัย อุดมหิรัญ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในกรณีการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ของ
กองทรัสต์ AIMIRT หากผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมไม่ซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน จะได้ รับผลตอบแทนที่ ลดลงหรื อไม่ นอกจากนัน้
หน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมถืออยูจ่ ะถูกลดมูลค่าลงหรื อไม่
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ชี แ้ จงว่า แม้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์เดิมไม่ซื ้อ
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนก็ไม่ทาให้ ผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับลดลง แต่หากพูดถึงกรณีของอานาจในการตัดสินใจ
(Control) ย่อมลดลงอย่างแน่นอนเนื่องจากมีจานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึ ้น อัตราส่วนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมมีอยูย่ อ่ ม
ลดลง
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คุณ จรั ส ฤทธิ์ ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ มว่า สาเหตุที่ ผ ลตอบแทนที่ ผ้ ูถื อ หน่วยทรั ส ต์ จะได้ รั บ ไม่ล ดลง
เพราะว่าการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ โดยลักษณะแล้ วไม่เหมือนกับการ
ลงทุนในหุ้นของบริ ษัท เพราะการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะมีรายได้ เข้ ามาตังแต่
้ วนั แรกที่เข้ า
ลงทุน ฉะนันเมื
้ ่อเข้ าลงทุนแล้ วมีกระแสเงินสดเข้ ามา จึงทาให้ อตั ราส่วนผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับไม่ถกู
กระทบ
คุณมนต์ชยั สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดผู้จดั การกองทรัสต์จึงพิจารณาเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
ประเภทกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่ารวมกันในครัง้ เดียว เนื่องจากปั จจุบนั ทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นกรรมสิทธิ์
ทังหมด
้
แต่ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT จะทาให้ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT บางส่วนเป็ น
การลงทุนในกรรมสิทธิ์ และบางส่วนเป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่า
คุณธนาเดช ชี ้แจงว่า ภายหลังการเพิ่มทุน ครัง้ ที่ 1 กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในกรรมสิทธิ์
ประมาณร้ อยละ 45 (สี่สิบห้ า) ของทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT และลงทุนในสิทธิการเช่าประมาณร้ อยละ 55
(ห้ าสิบห้ า) ของทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ AIMIRT แต่สงิ่ ที่มาทดแทนคือผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้น
กองทรัสต์ AIMIRT มีนกั ลงทุนสถาบันถือหน่วยทรัสต์อยู่ในจานวนค่อนข้ างมาก ซึ่งนักลงทุน
สถาบันเหล่านี ้ค่อนข้ างให้ ความสาคัญกับสัดส่วนการลงทุ นในกรรมสิทธิ์กับสิทธิการเช่า ศักยภาพของทรัพย์สิน อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return (IRR)) ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินคาดการณ์ แล้ วจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มากขึ ้น โดยการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้จะทาให้ ประมาณการณ์ผลตอบแทนที่จะได้ รับจะเพิ่มขึ ้น นั บจากวันที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในสิทธิการเช่า โดยนับแต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนจนถึงปี ที่ 30 เป็ นประมาณร้ อยละ 10 (สิบ) ของ
ผลตอบแทนปั จจุบนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับ แม้ ว่าในปี ที 31 ประมาณการณ์ผลตอบแทนจะลดลงประมาณร้ อยละ 55
(ห้ าสิบห้ า) ก็ตาม
(3)
คุณสุพตั รา สิทธิชยั ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า กองทรัสต์ AIMIRT จะ
เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคา 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท หมายความว่าจะเป็ นการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 จานวน 300,000,000 (สามร้ อยล้ าน) บาท และเป็ นเงินกู้ยืมจานวน 1,300,000,000 (หนึ่งพันสามร้ อย
ล้ าน) บาท ใช่หรื อไม่ สาหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนมีการแบ่งส่วนที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม (Right Offering)
กับบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในอัตราส่วน 50 ต่อ 50 ใช่หรื อไม่
คุ ณ จรั ส ฤทธิ์ ชี แ้ จงว่ า มู ล ค่ า เข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ราคาไม่ เ กิ น
4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท จะเป็ นเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่งพันสามร้ อยล้ าน) บาท ซึ่งเป็ น
การขออนุมตั ิในหลักการ แต่มลู ค่าเข้ าลงทุนและจานวนเงินกู้ยืม ณ วันลงทุนจะเป็ นจานวนเท่าใดต้ องพิจารณาปั จจัย
ประกอบอื่นๆ อย่างไรก็ตามผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
คุณ อมรชี แ้ จงเพิ่ม เติมว่า การจัดสรรหน่วยทรั สต์ เพิ่มทุน ของกองทรั สต์ AIMIRT เป็ น การ
จัดสรรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ (Right Offering) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม โดยไม่จากัดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะได้ รับการจัดสรรเพียงร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมทังหมด
้
หากผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนมากกว่าสิทธิ ที่ได้ ก็สามารถกระทาได้
แต่ก ารเปิ ดเผยการจัด สรรให้ ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์ เดิ มตามสิทธิ ไม่น้ อ ยกว่าร้ อยละ 50 เป็ น เพี ย งการเปิ ดเผยหลักการ
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เบื อ้ งต้ นในการจัด สรรหน่วยทรั สต์ แ ก่ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์ เดิม ทัง้ นี ้ รายละเอี ยดจะปรากฏในหนังสือชี ช้ วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามที่จะได้ จดั ทาต่อไป
ประธานฯ เสริ มว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ขออนุมตั ิ
ในหลักการเท่านัน้ เพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบกรอบการดาเนินงานที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมั ติให้ สามารถทาได้ ส่วน
รายละเอียดที่ชดั เจนจะปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัส
ตี ซึง่ รายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่
ประชุมจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
(ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่
1/2561 (Record Date) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่ว ยทรัสต์ที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
80,916,409 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
96.4206
- ไม่เห็นด้ วย
3,003,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
3.5794
- งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
และไม่มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยมื เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้ างเงินทุนที่กองทรัสต์จะเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ 4 โครงการ คือ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ในราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน)
บาทนัน้ กองทรัสต์คาดว่าบางส่วนของแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะมาจาก
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ โดยสาหรับวาระที่ 5 นี ้ จะแบ่งออกเป็ น 2 วาระย่อย คือ
วาระที่ 5.1
พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่ เกิน 1,190 ล้ านบาท เพื่อ
ลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณจรั สฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ นาเสนอว่าระนีต้ ่อที่
ประชุม
คุณจรัสฤทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ
SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มาจาก 2 ส่วน ได้ แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์
AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน โดยโครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ใน
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จะ
พิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุนของกองทรัสต์ AIMIRT สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้
ในปั จจุบนั
ในส่วนของการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่ หรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ทู ี่เป็ นสถาบัน
อื่นใดที่สามารถให้ สนิ เชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัทประกันวินาศภัย
โดยผู้ใ ห้ ก้ ู อาจเป็ น บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ ทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์ AIMIRT ในวงเงิ น กู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เ กิ น
1,190,000,000 (หนึ่งพันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ AIMIRT อาจนาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
AIMIRT ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ไปเป็ น หลักประกันในการกู้ยืมเงิน
ของกองทรัสต์ AIMIRT
อนึ่ง การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึง่
พันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เมื่อรวมกับเงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของกองทรัสต์ AIMIRT
ระดับหนี ้สินของกองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ
วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึ่งระบุไว้ ว่า กองทรัสต์
สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม สาหรับกองทรัสต์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการ
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จัดอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เกิน 1 (หนึง่ ) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยืม
ตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้
ถือหน่วยเป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิ น ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา
ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และหรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการ/
ดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดง
รายการข้ อ มูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ และหนัง สือ ชี ช้ วนการเสนอขายหน่วยทรั สต์ เ พื่อ การลงทุน ในทรั พ ย์ สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการกู้ยืมเงิน คุณจรัสฤทธิ์จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ และ/หรื อ ทรั สตี เ ป็ น ผู้มี อ านาจในการด าเนิ น การต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
ดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวน
เงิ นกู้ อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามั่น การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของ กองทรัสต์
AIMIRT ตามที่ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมไม่ได้ กาหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่
ประชุม และ/หรื อ ตามคาสัง่ หรื อคาแนะนาของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา
หรื อข้ อผูกพัน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการ
ให้ หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงใน
การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
(3)
การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน
ระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี)
(4)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จ าเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ า งต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าว
ตาม (1) และ หรื อ/(2) และ หรื อ/(3) ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT
ให้ ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า เรื่ องที่ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้ เป็ นรายการที่อาจเข้ า
ข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์
หน้ าที่ 34 ของทังหมด
้
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เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้ ก้ ซู ึ่งอาจเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ในการนี ้ ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตีตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เสนอขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้ เป็ นการดาเนินการตามกระบวนการปกติ
ของการทาธุรกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี การทารายการระหว่างกันระหว่าง
กองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
โดยทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8
และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี สามารถกระทาได้ และมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง เนื่องจากมูลค่าการกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี ้กับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT
ในปั จจุบนั ทาให้ หนี ้สินของกองทรั สต์ AIMIRT จะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรั พย์สินรวมของกองทรัสต์
AIMIRT ภายหลังการกู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์อาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่า วนันมิ
้ ได้ เป็ นการ
ขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในการนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวน
รวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่งพันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อทรัสตี
ดังที่คณ
ุ จรัสฤทธิ์ชี ้แจงต่อที่ประชุม
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัส
ตี ซึง่ รายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่
ประชุมจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ของกองทรัส ต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 ที่ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถาม ประธานฯ จึง
ขอให้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000
(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
หน้ าที่ 35 ของทังหมด
้
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- เห็นด้ วย
80,916,409 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
96.3865
- ไม่เห็นด้ วย
3,033,500 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
3.6135
- งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
และไม่มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมัติการกู้ยมื เงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่ เกิน 110 ล้ านบาท เพื่อลงทุนใน
ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่ วนขยายเพิ่มเติม)
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณจรั สฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ นาเสนอวาระนีต้ ่อที่

ประชุม
คุณจรัสฤทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการเจ
ดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) มาจากเงินกู้จากการกู้ยืมเงิน ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบัน
การเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ทู ี่เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัท
ประกันชีวิต และบริ ษัทประกันวินาศภัย โดยผู้ให้ ก้ ูอาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกั บทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวง
เงิ นกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิ น 110,000,000 (หนึ่งร้ อยสิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรั พย์ สิน ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม ) และอนุมัติให้ กองทรั สต์ AIMIRT อาจนาทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ไปเป็ น หลักประกันในการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT
อนึง่ การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึง่ ร้ อย
สิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เมื่อ
รวมกับเงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของกองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทรั สต์ AIMIRT ณ วันที่กองทรั สต์ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องซึง่ ระบุไว้ วา่ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม สาหรับกองทรัสต์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ไม่เกิน 1(หนึง่ ) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
อย่างไรก็ ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยืม
ตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรั สต์ AIMIRT
และผู้ถือหน่วยเป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจา
เข้ าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ ยวกับการกู้ยืมเงิ น รวมถึงการแต่งตัง้ และ หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจใน/
การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตาม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการกู้ยืมเงิน คุณจรัสฤทธิ์จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ และ/หรื อ ทรั สตี เ ป็ น ผู้มี อ านาจในการด าเนิ น การต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
ดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวน
เงิ นกู้ อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามั่น การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์
AIMIRT ตามที่ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมไม่ได้ กาหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่
ประชุม และ/หรื อ ตามคาสัง่ หรื อคาแนะนาของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา
หรื อข้ อผูกพัน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการ
ให้ หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงใน
การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
(3)
การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน
ระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี)
(4)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จ าเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ า งต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าว
ตาม (1) และ หรื อ/(2) และ หรื อ/(3) ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT
ให้ ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า เรื่ องที่ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้ เป็ นรายการที่อาจเข้ า
ข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์เห็น
ควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้ ก้ ซู งึ่ อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับทรัสตี ในการนี ้ ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีตามที่
ผู้จดั การกองทรัสต์เสนอขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้ เป็ นการดาเนินการตามกระบวนการปกติของการทา
ธุรกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี การทารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์
AIMIRT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
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ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม) สามารถกระทาได้ และมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากมูลค่า
การกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี ้กับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในปั จจุบนั ทาให้ หนี ้สิน
ของกองทรั สต์ AIMIRT จะมี จ านวนไม่เกิ น ร้ อยละ 35 (สามสิบ ห้ า) ของมูลค่าทรั พ ย์ สินรวมของกองทรั สต์ AIMIRT
ภายหลังการกู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์ AIMIRT อาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวนันมิ
้ ได้ เป็ น
การขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในการนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวน
รวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้ อยสิบล้ าน) บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แป
ซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ และ/หรื อทรัสตี ดังที่คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงต่อที่
ประชุม
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัส
ตี ซึง่ รายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่
ประชุมจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date)
วัน ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2561) เป็ น ไปตามใบแจ้ งรายชื่ อผู้ถื อหน่วยทรั สต์ รายละเอีย ดปรากฏตามสิ่งที่ ส่ง มาด้ ว ย 11
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถาม ประธานฯ จึง
ขอให้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110,000,000
(หนึง่ ร้ อยสิบล้ าน) บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
80,916,409 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
96.3865
- ไม่เห็นด้ วย
3,033,500 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
3.6135
- งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
และไม่มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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วาระที่ 6
พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ กองทรั สต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา และ/
หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานของกองทรั สต์ AIMIRT และการจัดหา
ผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณอมร แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ ของกองทรั สต์ AIMIRT โดยให้ แก้ ไขเพิ่มเติม และ/หรื อ ปรั บปรุ งข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยจัดทาเป็ นรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทังนี
้ ้
การแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการแก้ ไขเงื่อนไขสาระสาคัญอันกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด รวมถึง
การเข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณอมรได้ เรี ยนเชิญ คุณ ทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT
ให้ ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT การ
เข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และ
การ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม มิได้ เป็ นการขัดต่อ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในการนี ้ ประธานฯ จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ของกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรั สต์ ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรั สต์ ที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 ที่ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม ประธาน
ฯ จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา
และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น งานของกองทรั ส ต์ AIMIRT และการจัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
52,715,009 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
96.6388
- ไม่เห็นด้ วย
1,833,500 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
3.3612
- งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการกู้ยมื เงินในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตั๋วสัญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่ เกิน
50 ล้ า นบาท และวงเงินสินเชื่อคา้ ประกัน (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่ เกิน 10 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของกองทรั สต์ AIMIRT ในการบริ หารและการดาเนินงานของกองทรั สต์ AIMIRT การซ่ อม
บ ารุ ง และปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ AIMIRT รวมทั ง้ เพื่ อ ใช้ ค า้ ประกั น การใช้ ส าธารณู ป โภคของ
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ AIMIRT
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณจรั สฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ นาเสนอว่าระนีต้ ่อที่
ประชุม
คุณจรัสฤทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ กองทรัสต์
AIMIRT กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่ หรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ู
ที่เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัท
ประกันวินาศภัย โดยผู้ให้ ก้ อู าจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋
สัญ ญาใช้ เงิ น ) จ านวนรวมไม่เกิ น 50,000,000 (ห้ า สิบ ล้ าน) บาท และวงเงิ น สินเชื่ อ คา้ ประกัน (Bank Guarantee)
จานวนรวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบารุ งและปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทังเพื
้ ่อใช้ ค ้าประกัน
การใช้ สาธารณูป โภคของทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ AIMIRT และอนุมัติ ใ ห้ ก องทรั สต์ AIMIRT อาจน าทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์ AIMIRT ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันในการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT
ซึง่ เมื่อรวมกับเงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของกองทรัสต์ AIMIRT ระดับหนี ้สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ วันที่กองทรัสต์
เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึง่ ระบุไว้ วา่ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้
ไม่เกินร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรื อไม่เกิ นร้ อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม สาหรับ
กองทรั สต์ ที่ มี อัน ดับ ความน่าเชื่ อ ถื ออยู่ในอัน ดับ ที่ สามารถลงทุน ได้ (Investment Grade) จากการจัด อันดับความ
น่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึง่ )
ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
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อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยืม
ตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้
ถือหน่วยเป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา
ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการกู้ยืมเงิน คุณจรั สฤทธิ์ ขอให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
อนุมตั ิมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวน
เงิ นกู้ อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามั่น การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์
AIMIRT ตามที่ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมไม่ได้ กาหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่
ประชุม และ/หรื อ ตามคาสัง่ หรื อคาแนะนาของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา
หรื อข้ อผูกพัน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการ
ให้ หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงใน
การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
(3)
การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน
ระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี)
(4)
ด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จ าเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ า งต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าว
ตาม (1) และ หรื อ/(2) และ หรื อ/(3) ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT
ให้ ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า เรื่ องที่ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้ เป็ นรายการที่อาจเข้ า
ข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์เห็น
ควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้ ก้ ซู งึ่ อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับทรัสตี ในการนี ้ ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีตามที่
ผู้จดั การกองทรัสต์เสนอขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้ เป็ นการดาเนินการตามกระบวนการปกติของการทา
ธุรกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี การทารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์

หน้ าที่ 41 ของทังหมด
้
61 หน้ า

AIMIRT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ทรั สตี เ ห็ น ว่า การกู้ยืม เงิ น เพื่ อใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนของกองทรั สต์ AIMIRT ในการบริ หารและการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบารุ งและปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทังเพื
้ ่อใช้ ค ้าประกันการ
ใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT สามารถกระทาได้ และมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของ
กองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากมูลค่าการกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี ้กับ
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในปั จจุบนั ทาให้ หนี ้สินของกองทรัสต์ AIMIRT จะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรั สต์ AIMIRT ภายหลังการกู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์ AIMIRT อาจให้ หลักประกันที่
เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิ นดังกล่าวนัน้ มิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ ของกองทรั สต์ AIMIRT และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ในการนี ้ ประธานฯ จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
(ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้ าสิบล้ าน) บาท และวงเงินสินเชื่อค ้าประกัน (Bank Guarantee)
จานวนรวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบารุ งและปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทังเพื
้ ่อใช้ ค ้าประกัน
การใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี
ดังที่คณ
ุ จรัสฤทธิ์ชี ้แจงต่อที่ประชุม
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัส
ตี ซึง่ รายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่
ประชุมจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 ที่ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ ป ระชุ ม ว่ า มี ข้ อ ซัก ถามหรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ส อบถามเพิ่ ม เติ ม
ประธานฯ จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน) จานวน
รวมไม่ เ กิ น 50,000,000 (ห้ าสิ บ ล้ า น) บาท และวงเงิ น สิ น เชื่ อ ค า้ ประกั น (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่ เ กิ น
10,000,000 (สิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการดาเนินงานของ
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กองทรั ส ต์ AIMIRT การซ่ อ มบ ารุ ง และปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ AIMIRT รวมทัง้ เพื่ อ ใช้ ค า้ ประกัน การใช้
สาธารณูปโภคของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
82,849,909 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
98.6897
- ไม่เห็นด้ วย
1,100,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.3103
- งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
และไม่มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้

(1)
คุณอนุ ว่องสารกิ จ มาประชุมด้ วยตัวเอง สอบถามว่า ปั จจุบันระดับหนี ้สินของกองทรัสต์
AIMIRT อยูท่ ี่อตั ราเท่าใด โดยการคานวณอัตราหนี ้สินนี ้มีฐานการคานวณจากอะไร และภายหลังการเพิ่มทุนก็จะไม่เกิน
กว่าร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม ตามที่กฎหมายกาหนดใช่หรื อไม่
คุณจรั สฤทธิ์ ชี แ้ จงว่า ปั จจุบันกองทรั สต์ AIMIRT มีระดับหนีส้ ินอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 27
(ยี่สิบเจ็ ด) ของมูลค่าทรั พย์ สินรวม โดยฐานการคานวณระดับหนีส้ ินจะคานวณจากจานวนเงิ นกู้ยืมของกองทรัสต์
AIMIRT ต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT และภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 เมื่อรวมจานวนเงินกู้ยืมทังหมด
้
ของกองทรัสต์แล้ ว ระดับหนี ้สินตามที่ประมาณการจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรั สต์
AIMIRT ซึง่ จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ตามที่กฎหมายกาหนด
คุณอนุ สอบถามต่อไปว่า ระดับหนี ้สินของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลังการเพิ่มทุนอยู่ที่ร้อย
ละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม ถือว่าใกล้ ถึงเกณฑ์สงู สุดที่กฎหมายกาหนดแล้ ว จะกระทบต่อแนวโน้ มการลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ AIMIRT หรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เป็ นกรณีใช้ เงินกู้เพียง
แหล่งเดียวในการเข้ าซื ้อทรัพย์สินเพิ่มเติม แต่จะเป็ นกรณีการใช้ เงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบกัน เช่น เงิ นจากการ
เพิ่มทุน และเงินจากการกู้ยืมเงิน ดังเช่นการลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 1 นี ้ อย่างไรก็ตามระดับหนี ้สินของกองทรัสต์ AIMIRT
ภายหลังการเพิ่มทุน ซึง่ แม้ จะอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม แต่ตามกฎเกณฑ์แล้ ว กองทรัสต์ AIMIRT
จะยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้ อีก
(2)
คุณมนต์ชยั ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตัวเอง สอบถามว่า กองทรัสต์ AIMIRT มีเกณฑ์ใน
การพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return (IRR)) ในการเลือกลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระหว่าง
การลงทุนในกรรมสิทธิ์กบั การลงทุนในสิทธิการเช่าอย่างไร
คุณธนาเดช ชี ้แจงว่า อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีทงหมด
ั้
2 ระดับ คือ ระดับกองทรัสต์
และระดับผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในระดับผู้ถือหน่วยทรัสต์นนจะขึ
ั้
้นอยู่กบั มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แต่ละท่าน
ซื ้อ ส่วนอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ระดับกองทรัสต์ โดยทัว่ ไปแล้ วจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 7-9 ต่อปี จึงจะถือเป็ น
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT สนใจและเลือกมาพิจารณาว่าจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ นันหรื
้ อไม่
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อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมนอกจาก
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) แล้ ว กองทรัสต์ AIMIRT อาจพิจารณาปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้ วย (1) ความเสี่ยงของ
ทรัพย์สินนัน้ (2) การแข่งขันทางการตลาด เป็ นต้ น ซึ่งหากเป็ นกรณีที่ทรัพย์สินคานวณอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ได้ ต่ากว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ เล็กน้ อย แต่เป็ นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่า กองทรัสต์ AIMIRT ก็อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ
นัน้
เมื่ อ ไม่มีผ้ ูใดเสนอเรื่ องอื่ นใดต่อ ที่ป ระชุมเพื่อ พิจารณา หรื อ สอบถามเพิ่ มเติ ม ประธานฯ จึ ง กล่าว
ขอบคุณผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 16.40 น.
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะชัย สันติชยั กูล)
ประธานที่ประชุม
บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
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