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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
ที่ AIM 116/2561 

 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท 
ครัง้ที่ 1/2561 

 ประชุมเมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบษุบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนน
พระรามสี ่แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
การแนะน าก่อนประชุม 
 พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) กลา่วต้อนรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแนะน าตวัแทนจากบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจ
เม้นท์ จ ากัด  (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ AIMIRT”) 
และตวัแทนจากบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ที่ปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชมุในวนันี ้ดงันี ้
 
1. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม 
คณุธนะชยั สนัติชยักลู ประธานในที่ประชมุ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
คณุไพสฐิ แก่นจนัทน์ กรรมการ 
เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ 
คณุอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ 
คณุจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผู้จดัการ และกรรมการ 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
 

2. ทรัสตี 
คณุทิพาพรรณ ภทัรวิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
คณุอรอนงค์ ชยัธง ผู้อ านวยการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั 
 

3. ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
คณุธนาเดช โอภาสยานนท์ First Senior Vice President 
คณุฐิติภทัร์ เจริญชยัพงศ์ Vice President 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 
4. ที่ปรึกษากฎหมาย 

คณุชรินทร์ สจัจญาณ หุ้นสว่นผู้จดัการ 
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คณุปัญณรีย์ แสงวงค์วาณิชย์ ทนายความที่ปรึกษา 
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
 
ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ พิธีกรแถลงตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้

ที่ 1/2561 (“ที่ประชุม”) ว่ามีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ณ เวลาเร่ิมประชุม
ทัง้หมด 170 คน ถือหน่วยทรัสต์รวมทัง้สิน้ 82,645,505 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 53.31 ของหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด  155,000,000 หน่วย ครบเป็นองค์ประชมุ และพิธีกรได้ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนใน
การประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) เนื่องจากมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุเป็นจ านวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสยีงใน
แต่ละวาระ ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรด
ยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการจดัเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทา่นท่ีไมเ่ห็นชอบ หรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ 

(2) ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่ยกมือ และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านนัน้ลงมติ
เห็นชอบในวาระนัน้ ๆ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
บริเวณทางออกเมื่อประชมุเสร็จแล้ว 

(3) ในการนบัคะแนนเสียง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรัสต์ ซึ่งผู้จดัการ
กองทรัสต์ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุ ณ ขณะนบัคะแนนในแตล่ะวาระ สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

(4) ในกรณีที่ไม่มผีู้ ใดไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีงในวาระใด ๆ ให้ถือวา่ที่ประชมุมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์ 

(5) ในกรณีบตัรลงคะแนนที่มิได้มีการระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่มีการลงนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะที่มาประชมุ หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่ หรือแก้ไขเคร่ืองหมายหรือข้อความที่กรอก โดย
ไม่มีลายมือช่ือก ากบั หรือบตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้มากกวา่ 1 ประเภท หรือ
บตัรลงคะแนนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ จะถือวา่เป็น
บตัรเสยีและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีง 

(6) ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมน่บัรวมคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ เป็นไปตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

(7) ส าหรับวาระท่ี 1 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
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(8) ก่อนที่จะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อท าการอนมุตัิในแต่ละวาระ ท่านผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถ
สอบถามค าถามต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยกรุณาแจ้งช่ือ นามสกุล 
พร้อมทัง้แจ้งด้วยวา่ เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

(9) ในการนบัคะแนน ขอเชิญตวัแทนของทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT คณุลลิตา อุ้ยนอง เจ้าหน้าที่อาวโุส
ของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT มาเป็น
พยานในการนบัคะแนนร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุ
ข้างต้น จึงถือวา่ที่ประชมุเห็นด้วยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

จากนัน้ พิธีกรได้ชีแ้จงวาระการประชมุทัง้หมด 8 วาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่  1 โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 หน่วย เพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการ
ก าหนดราคาหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 บาท เพื่อ

ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อตุสาหกรรมบางกะดี 

วาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 บาท เพื่อ
ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม)  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ 
การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินในวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน (ตัว๋สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน  
50,000,000 บาท และวงเ งินสินเ ช่ือค า้ประกัน  (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่ เ กิน 
10,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT 
รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกนัการใช้สาธารณปูโภคของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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โดยการพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการในแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะเร่ิมจากการน าเสนอข้อมลู และให้  
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามหลงัจากจบการน าเสนอดงักลา่ว 

ในล าดบัต่อไป พิธีกรได้เชิญ คณุธนะชยั สนัติชยักูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ ได้กลา่วสวสัดีและต้อนรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และกลา่วเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 
1/2561 ดงันี ้

 
เร่ิมการประชุม 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ  
กองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 ที่ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม ประธาน
ฯ จึงแจ้งที่ประชมุวา่ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้และสรุปวา่ที่ประชมุได้รับทราบ
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2561 

ก่อนเร่ิมการประชุมวาระที่ 2 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกุล ผู้อ านวยการ
ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงเบือ้งต้นตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัเง่ือนไขการน าเสนอวาระเพื่อขออนมุตัิในท่ีประชุมมี
รายละเอียดดงันี ้ 

การลงมติในวาระที่ 2 นี ้เป็นการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรับ  
ทัง้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี   แป
ซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ในวาระเดียวกนั   

ดงันัน้ ในกรณีที่วาระที่ 2 ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุม จะเป็นการอนุมตัิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ  และในกรณีที่วาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุม กองทรัสต์จะไม่ด าเนินการเข้า
ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้

วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องและเป็นเง่ือนไขของกนัและกนั 
โดยเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ดงันัน้ หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุม จะไม่มีการ
น าเสนอวาระท่ีเก่ียวข้องอื่นดงักลา่วเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาตอ่ไป 

คณุญาณิชศาชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบการพิจารณาลงมติส าหรับการลงทนุเพิ่มเติมและการเพิ่ม
ทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ดงันี ้

วาระเ ก่ียวกับการลงทุนเพิ่มเติมจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่  (1) วาระที่  2 เ ก่ียวกับ   
วตัถปุระสงค์การใช้เงิน (2) วาระที่ 6 เก่ียวกบัการแก้ไขสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ และ (3) วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 
และ วาระที่ 5.2 เก่ียวกบัแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม โดยวาระที่ 2 และวาระที่ 6 ซึ่งเก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 11 ของทัง้หมด 61 หน้า  

การใช้เงิน และการแก้ไขสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์จึงจะสามารถ
ลงทนุเพิ่มเติมได้ อีกทัง้วาระต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัแหลง่เงินทนุที่ใช้ในการลงทนุเพิ่มเติมก็ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าซือ้ทรัพย์สนิเพิ่มเติมโครงการนัน้ ๆ 

ซึง่ในกรณีที่ วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5.1 วาระท่ี 5.2 และวาระท่ี 6 ทกุวาระได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชุม กองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ SCC โครงการ 
TIP 8 โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ได้ทัง้หมด 

ในกรณีที่เฉพาะ วาระท่ี 2 วาระท่ี 5.2 และวาระท่ี 6 ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ กองทรัสต์จะสามารถเข้า
ลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ได้เพียงโครงการเดียว 

และในกรณีที่เฉพาะ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 6 ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม 
กองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุนใน โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี   
ได้เพียง 3 โครงการเทา่นัน้  

เนื่องจากวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องและเป็นเง่ือนไขของกันและกนั โดย
เก่ียวกับการเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ดังนัน้ หากเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 ไม่ได้รับการอนุมตัิจากที่
ประชุม ให้ถือวา่วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 ที่ได้รับการอนมุตัิโดยที่ประชมุไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลิกและจะไม่
มีการน าเสนอวาระท่ีเก่ียวข้องอื่นดงักลา่วเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาตอ่ไป  

ทัง้นี ้ในกรณีที่วาระท่ี 2 ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุแล้ว แตว่าระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 
5.2 ได้ถกูยกเลกิ และ/หรือ ไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุ ตามเง่ือนไขข้างต้น ให้ถือวา่วาระที่ 2 ที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว
ดงักลา่วถกูยกเลกิไปด้วย และจะไมม่ีการน าเสนอวาระท่ี 6 เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาตอ่ไป 

เมื่อวาระที่ 2 และวาระต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ได้รับการ
อนุมตัิแล้ว กองทรัสต์จะด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามเง่ือนไขในการลงทุนและแผนการลงทนุ
ตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

เมื่อคณุญาณิชศาชีแ้จงเง่ือนไขการน าเสนอวาระเพื่อขออนมุตัิในที่ประชมุ และรูปแบบการพิจารณาลง
มติส าหรับการลงทนุเพิ่มเติมและการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT เรียบร้อยแล้ว  

ประธานฯ มอบหมายให้พิธีกรชีแ้จงที่ประชมุเร่ืองการแก้ไขข้อมลูที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ  

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 11 มีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณ  
พรทิพย์ พิบลูย์นครินทร์ ซึ่งจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถืออยู่มีทัง้สิน้ 3,100,000 (สามล้านหนึ่งแสน) หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียง   
ลงคะแนนในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 6 ตามรายละเอียดการลงมติที่ได้กล่าวมาข้างต้น ฉะนัน้ จ านวนรวมของ
หน่วยทรัสต์ที่ถืออยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ รวมทัง้สิน้ 29,401,400 (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งพนัสี่
ร้อย) หน่วย คิดเป็นร้อยละ 18.97 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด โดยรายละเอียดการแก้ไขดงักลา่วได้
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ปรากฏบนเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และตามเอกสารแก้ไขหนงัสอื
เชิญประชมุที่ได้มอบให้แก่ผู้ ถือหนว่ยที่เข้าประชมุทกุทา่นแล้ว 

เมื่อชีแ้จงการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืเชิญประชมุเรียบร้อยแล้ว พิธีกรจึงเชิญคณุจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ 
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอวาระท่ี 2 ของการประชมุ ดงันี ้ 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
 

 คุณจรัสฤทธ์ิแถลงต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเร่ิมการน าเสนอทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุน
เพิ่มเติม ขอน าเสนอข้อมลูกองทรัสต์ AIMIRT ปัจจบุนัให้ที่ประชมุทราบ ดงันี ้
 กองทรัสต์ AIMIRT ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2560 จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2561 มีบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอด
ไวเซอร่ี จ ากัดและบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตีค้อนซัลแทนท์ จ ากัด  เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 
AIMIRT และ บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี โดยประวตัิการจ่ายประโยชน์ตอบแทน กองทรัสต์ AIMIRT 
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสม ่าเสมอทกุไตรมาสนบัแตว่นัก่อตัง้กองทรัสต์  

ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้(“ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และสร้าง
ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยทรัพย์สนิเพิ่มเติมที่กองทรัสต์ AIMIRT คาดวา่จะลงทนุจะประกอบด้วย 

1. โครงการ SCC ตัง้อยู่ที่ต าบลปากคลองบางปลากด  (ต าบลบางปลากด ) อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ทรัพย์สนิประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลงัสนิค้า 

(1.1) สิทธิการเช่าที่ดิน  6 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 10036, 10037, 12381, 12726, 15311, 15870) 
และ 8 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 614) โดยมีเนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62 
ตารางวา และสิทธิการเช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถงั โดยมีความจุถงัรวมประมาณ 85,380,000 ลิตร และอาคาร
คลงัสินค้าจ านวน 3 หลงั โดยมีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้ารวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและสิ่งปลกูสร้างดงักล่าว 
ซึ่งปัจจุบัน บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) (“SCC”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินประเภทท่าเรือ ถนนส่วนกลาง 
ตลอดจนสาธารณปูโภคตา่ง ๆ 

(1.2) สิทธิการเช่าในที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 9355, 10037, 11537, 15311) และ 6 ตราจอง 
(ตราจองเลขที่ 434, 435, 436, 437, 442, 433) โดยมีเนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา จาก SCC มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แตว่นัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและ
สิ่งปลกูสร้างดงักล่าว เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นสาธารณูปโภคแก่ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC ตลอด
ระยะเวลาที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทนุ ซึง่ปัจจบุนั SCC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 13 ของทัง้หมด 61 หน้า  

หมายเหต:ุ 
(1) ภายหลงัจากการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในโครงการ SCC กองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์โดย

การน าทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลงัสินค้าออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าระหว่าง
กองทรัสต์กบัผู้ เช่ารายยอ่ย โดย SCC จะเป็นผู้ ให้บริการเก็บสารเคมีเหลว (Operator) แก่ผู้ เช่ารายย่อยโดยตรงตามสญัญา
ให้บริการระหวา่ง SCC กบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) นอกจากนี ้เมื่อกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC แล้ว ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะแตง่ตัง้ SCC ให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิโครงการ SCC ด้วย 

2. โครงการ TIP 8 ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 140201, 140207, 140208, 162282 และ 162283) เนือ้ที่ตาม
โฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.1 ตารางวา และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าพร้อมส านกังาน จ านวน 4 หลงั (4 ยูนิต) โดยมี
พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้ารวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร
คลงัสินค้าดงักลา่ว ซึ่งปัจจุบนั บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั (“TIP”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า และนายพิบลูย์
ศกัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสิน ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ (รวมเรียกว่า “เจ้าของที่ดิน”) เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 

หมายเหต:ุ 
(1) ภายหลงัจากการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในโครงการ TIP 8 กองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์โดย

การน าทรัพย์สนิออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายยอ่ยตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการระหวา่งกองทรัสต์ กบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

(2) นอกจากนี ้เมื่อกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ TIP 8 แล้ว 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด (บริษัทในเครือของ TIP) ให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิโครงการ TIP 8 ด้วย 

(3) เจ้าของที่ดินตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมบนโฉนดที่ดินที่เจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธ์ิ 
ให้แก่ที่ดินซึ่งกองทรัสต์จะเข้าลงทนุดงักลา่ว เพื่อเป็นทางเข้า-ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ  โดยไม่คิดค่าตอบแทน    
ใด ๆ 

3. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  ตัง้อยู่ที่ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทมุธานี 

สิทธิการเช่าในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30670) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา และ
สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 1 หลงั (1 ยูนิต) โดยมีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าประมาณ 14,600 ตารางเมตร มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนั บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั (“BIP”) เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ  

หมายเหต:ุ 
(1) ภายหลงัจากการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดีกองทรัสต์จะจดัหา

ผลประโยชน์โดยการน าทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการระหว่างกองทรัสต์ กบัผู้
เช่ารายยอ่ย 



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 14 ของทัง้หมด 61 หน้า  

นอกจากนี ้เมื่อกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี
แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ BIP ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินโครงการสวน
อตุสาหกรรมบางกะดีด้วย 

4. โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ตัง้อยู่ที่ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สบืเนื่องจากการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัห้อง
เย็นพร้อมส านักงานในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค นัน้ กองทรัสต์ AIMIRT และ บริษัท เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค จ ากัด 
(“JPAC”) ได้มีการก าหนดเง่ือนไขไว้ในสญัญาตกลงกระท าการ (โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ และ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น) ระหว่าง กองทรัสต์ AIMIRT กับ บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
เบญจพรแลนด์ จ ากัด JPAC บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั และบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากัด ฉบบัลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 
(“สญัญาตกลงกระท าการ”) ระบุไว้ว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการพัฒนาที่ดินท่ีตัง้อยู่ในบริเวณที่ดินที่
กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนครัง้แรกในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค เพื่อเป็นโครงการอาคารคลงัห้องเย็น และ/หรือ อาคาร
คลงัสินค้า พร้อมส านักงาน (“โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)”) เร่ิมเปิดด าเนินการ (ทัง้นี ้ณ วันที่
กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนครัง้แรก โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง) JPAC ตกลงให้สิทธิในการซือ้หรือเช่าโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (Option to 
Buy/Lease) แก่กองทรัสต์ AIMIRT ในราคา รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องที่จะได้ตกลงกนัระหว่างกองทรัสต์ กบั 
JPAC ภายใต้เง่ือนไขและข้อตกลงของสญัญาตกลงกระท าการ  

ซึ่ง ณ ปัจจุบนั โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดงักล่าวได้เร่ิมเปิดด าเนินการแล้ว
ตัง้แต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 และกองทรัสต์ AIMIRT ประสงค์จะเข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) ตามสทิธิในการซือ้หรือเช่าโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) ได้แก่ 

(4.1) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัห้องเย็นพร้อมส านกังาน จ านวน 1 หลงั (1 ยนูิต) โดยมีพืน้ที่อาคารคลงั
ห้องเย็นประมาณ 2,708.40 ตารางเมตร รวมถึงงานระบบ สิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ และสว่นควบของ
อาคารดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนั JPAC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ  

(4.2) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือและอปุกรณ์ซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ
เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ซึง่ปัจจบุนั JPAC เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ   

หมายเหต:ุ 
(1)  ส าหรับการเข้าลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) กองทรัสต์จะใช้เฉพาะ

เงินทนุที่มาจากการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) บาท โดยกองทรัสต์จะ
ไมไ่ด้ใช้เงินทนุที่มาจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในการเข้า
ลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ทัง้นี ้เง่ือนไขส าคญัในการกู้ยืมเงินให้เป็นไปตามหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์   

 



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 15 ของทัง้หมด 61 หน้า  

(2) ภายหลงัจากการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) 
กองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์โดยการให้ JPAC เช่าทรัพย์สินดงักลา่ว (ทัง้อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์) เพื่อน าไป
ด าเนินกิจการห้องเย็น  

(3) เมื่อกองทรัสต์ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ 

เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) แล้ว ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 
(สว่นขยายเพิ่มเติม) ดงักลา่วจะเป็นหลกัประกันส าหรับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ที่มีอยู่แล้วกบัธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากดั (มหาชน) 

(โดย SCC BIP JPAC TIP และเจ้าของที่ดิน รวมกนัเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) 

โดยรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวน
อตุสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) เป็นไปตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว อยา่งไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์อาจเลอืกที่จะลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมรายการใดรายการหนึ่งโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

คณุจรัสฤทธ์ิชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัราคาของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมวา่ ผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้จดัให้มีบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สิน จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 
และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ต่ละแห่ง  ซึ่งได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั   3,830.00 ล้านบาท 

ราคาประเมินโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 3,831.30 ล้านบาท  

กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการข้างต้นในราคารวมไม่เกิน 
4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคา่เช่า ราคาซือ้ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง คา่ซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง)  

ทัง้นี ้ราคาที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในแต่ละโครงการจะไม่สงูกว่า
ราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมแตล่ะโครงการที่ประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเกินร้อยละ 20 
และมูลค่าลงทุนสดุท้ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกินกว่า
ร้อยละ 15 ของราคาประเมินต ่าสดุของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมทัง้หมดที่ประเมินโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สนิ 
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คณุจรัสฤทธ์ิแถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ การลงทนุเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ในครัง้นี ้จะอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขการลงทนุและแผนการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ดงันี ้ 

(1) เมื่อที่ประชมุมีมติอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในวาระท่ี 2 แล้ว กองทรัสต์มี
แผนท่ีจะด าเนินการเข้าลงทนุโดยแบง่เป็น 2 ช่วง โดยกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยาย
เพิ่มเติม) ก่อน โดยการใช้เฉพาะเงินทนุจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ก่อนการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม
โครงการอื่น 

(2) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ด าเนินการเข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) เสร็จสิน้ไปก่อนแล้ว แม้วา่ตอ่มากองทรัสต์จะไมส่ามารถลงทนุในโครงการ SCC และ/หรือ โครงการ TIP 8 และ/
หรือ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้ ก็ไม่กระทบกบัการเข้าลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุไปก่อนแล้วแตอ่ยา่งใด 

(3) ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT สามารถลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยาย
เพิ่มเติม) ได้เพียงโครงการเดียว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการพิจารณามูลค่าลงทุน และเง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน 
รวมถึงคาดการณ์ผลตอบแทนที่ได้ เพื่อจะท าให้ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่หน่วย 
(DPU) ที่คาดวา่จะได้รับภายหลงัการลงทนุเพิ่มเติม จะไมน้่อยกวา่ กรณีที่กองทรัสต์มิได้ด าเนินการลงทนุเพิ่มเติมในครัง้
นี ้

นอกจากนี ้คณุจรัสฤทธ์ิ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมวา่ การลงทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ส าหรับทรัพย์สนิท่ี
จะลงทนุเพิ่มเติมจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ /หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
(ถ้าจ าเป็น) ของบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิให้ขาย เช่า หรือเช่าช่วงทรัพย์สนิดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT 
และได้ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ AIMIRT  

(2) ไม่มีประเด็นที่ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นทาง
กฎหมายใด ๆ (ซึ่งจะต้องไม่ใช่ประเด็นอนัจะท าให้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และประกาศที่เก่ียวข้อง) ที่ยงัคงค้างหรือไมส่ามารถด าเนินการได้ บริษัทจะเปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่วไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(3) ณ วนัที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทนุ ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมได้รับการปลดจ านอง และ
ได้รับการยกเลกิหลกัประกนัอื่นใดบนทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว (ถ้ามี) 

(4) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ 

(5) กองทรัสต์ AIMIRT ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืมเงิน การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของ
กองทรัสต์ AIMIRT และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วเป็นส าเร็จ 
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ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT  
คณุจรัสฤทธ์ิเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็นผู้มีอ านาจใน
การด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงัต่อไปนี ้

(1) ก าหนดรูปแบบการเข้าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สิน วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน 
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัท่ีแสดงถึงสทิธิที่จะซือ้ หรือ
เช่า หรือเช่าช่วง (แล้วแตก่รณี) และเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สนิ และ/หรือ สญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาตกลงกระท าการ และ /หรือ สญัญาจ านองทรัพย์สิน (โดย
กองทรัสต์ AIMIRT เป็นผู้ รับจ านองจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน) และ/หรือ และ/หรือ สญัญาจ านองหลกัประกนัในการ
กู้ยืมจากแหลง่ทนุของกองทรัสต์ และ/หรือ สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้
และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง การจดัหาประโยชน์ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ สญัญา และ/หรือ เอกสาร
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ลงทนุในทรัพย์สนิท่ี
จะลงทนุเพิ่มเติม รวมทัง้ ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็นต้น 

(3) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาหรือข้อผกูพนัที่เก่ียวข้องกบัการ
แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเข้าลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วตาม (1) (2) และ (3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ และ 

(5) ใช้ดลุพินิจในการที่จะเข้าลงทนุหรือไมเ่ข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมบางรายการซึ่ง
เป็นไปตามเง่ือนไขในการลงทนุและแผนการลงทนุข้างต้น และ/หรือ ก าหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เง่ือนไขตา่ง 
ๆ ในการเข้าลงทนุ หากเห็นวา่เง่ือนไขหรือผลแหง่การเจรจาต่อรองกบับริษัทเจ้าของทรัพย์สิน หรือผลจากการตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในทรัพย์สินดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
โดยรวมแก่กองทรัสต์ AIMIRT และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT เกินสมควร 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

อนึง่ เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แล้ว บริษัทจะด าเนินการขอความ
เห็นชอบการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมตัิการท ารายการในวาระนี ้คุณจรัสฤทธ์ิ ได้เรียนเชิญ คุณทิพาพรรณ 
ภทัรวิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 
AIMIRT ให้ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา 

คุณทิพาพรรณ ให้ความเห็นว่า ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ผู้ จดัการกองทรัสต์น าเสนอเพื่อให้
พิจารณาลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วข้างต้นนัน้มีลกัษณะที่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและประเภททรัพย์สนิท่ีก าหนดไว้ 
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ในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ และได้ผ่านการประเมินมลูคา่อยา่งเต็มรูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแล้ว อย่างไรก็ดี ในวนัที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุ
เฉพาะทรัพย์สินที่ได้แก้ไขข้อจ ากัดต่าง ๆ (ถ้ามี) ท่ีอาจจะกระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยจะค านึงถึงศกัยภาพของ
ทรัพย์สนิ ความมัน่คงของผู้ เช่า และผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

ประธานฯ ขอเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมตามที่
เสนอใน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี 
แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเตมิ) และมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการตา่ง 
ๆ ตามท่ีคณุจรัสฤทธ์ิได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี ้

(1) คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในแง่ของการลงทนุ
ระยะยาวทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีม้ีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด นอกจากนี ้อยากทราบถึงรายละเอียด
ของการประเมินรายได้ที่จะได้รับจากทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว วา่จะมีรายได้มากน้อยเพียงใด  

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า ในการพิจารณาทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุเพิ่มเติม 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ได้เพียงแค่พิจารณาถึงรายได้เป็นหลกั แต่พิจารณาถึงการกระจายตวัของทรัพย์สินด้วย เมื่อ
พิจารณาแล้ววา่มีการกระจายตวัของทรัพย์สินท่ีดีขึน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาผู้ เช่าเป็นล าดบัตอ่ไป โดยจะเห็นได้
ว่าผู้ เช่ารายตา่ง ๆ ของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นที่รู้จกัมากขึน้ มีช่ือเสียง มีผลประกอบการเป็นที่รู้จกัทัง้
ในและนอกประเทศ และมีความนา่เช่ือถือ จึงไมม่ีความกงัวลถึงความมัน่คงของรายได้ในสว่นนี ้ 

ในส่วนของอตัราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าของทรัพย์สิน สามารถแยกพิจารณาในแง่ของ
คลงัสินค้าและถังเก็บสารเคมีเหลว โดยคลงัสินค้าส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าประมาณร้อยละ 5 
ส าหรับระยะเวลาทกุ 3 ปี สว่นธุรกิจให้เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลวมีอตัราการเติบโตของรายได้คา่เช่าประมาณร้อยละ 5 - 6 
ส าหรับระยะเวลาทกุ 3 ปี  

จากการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการพิจารณาเข้าลงทนุอายุสญัญาเช่าคงเหลือกับผู้ เช่าราย
ย่อยส่วนมากของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะสญัญาเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวประมาณร้อยละ 66 จะเป็น
สญัญาเช่าที่มีอายุคงเหลือประมาณ 3 - 6 ปี อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการพิจารณาเข้าลงทุน 
ผู้จดัการกองทรัสต์พบวา่ผู้ เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลวภายในโครงการ SCC เป็นผู้ เช่าที่เข้าท าสญัญาเช่าระยะสัน้ไมเ่กิน 3 ปี 
แตม่ีการตอ่อายสุญัญาเช่าถงัเก็บสารเคมีเหลวเป็นระยะเวลาประมาณ 15 - 25 ปีอยา่งตอ่เนื่อง  

จากการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการพิจารณาเข้าลงทุน จะเห็นได้ว่าทรัพย์สินที่จะลงทนุใน
ครัง้นี ้สญัญาเช่าอายปุระมาณ 3-6 ปี มีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 66 โดยสว่นใหญ่เป็นสญัญาของผู้ เช่าถงัเก็บสารเคมี ใน
การนี ้เมื่อพิจารณาการเช่าถงัดงักลา่วแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ เช่าถงัเก็บสารเคมี 3-4 รายใหญ่ได้เช่าถงัดงักลา่วกบัโครงการ 
SCC มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน กลา่วคือ ประมาณ 15-25 ปี ดงันัน้ การท าสญัญาเช่า 3-6 จึงไม่น่าจะเป็นปัญหา 
เนื่องจากผู้ เช่ารายใหญ่มีการตอ่อายสุญัญาอยา่งตอ่เนื่องมาโดยตลอด ดงันัน้ จึงมองวา่ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมี 
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ความน่าสนใจค่อนข้างสงู ส าหรับการลงทนุในรูปแบบของสิทธิการเช่า ผู้จดัการกองทรัสต์ขอชีแ้จงว่าสิทธิการเช่าเป็น
ประเภทการลงทนุประเภทหนึ่ง และการลงทนุดงักลา่วไม่ใช้ข้อเสียในการลงทนุในครัง้นี ้เนื่องจากการลงทนุในสิทธิการ
เช่าในครัง้นีท้ าให้ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ตามประมาณการ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ สอบถามเพิ่มเติมวา่ เข้าใจวา่เมื่อมีการลงทนุในสทิธิการ
เช่า อาจมีเหตกุารณ์ลดทนุ จึงอยากทราบว่าในกรณีที่จะมีการลดทนุ ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีวิธีการค านวณการลดทนุ
อยา่งไร  

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงวา่ ส าหรับการลดทนุนัน้ยงัไมส่ามารถที่จะค านวณมลูคา่หรืออตัราการลด
ทุนได้ในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามในการลดทุนจะพิจารณาสิทธิการเช่าและกรรมสิทธ์ิควบคู่กันไป และขึน้อยู่กับราคา
ประเมินของทรัพย์สนิในแตล่ะปี  

คุณอนุ สอบถามเพิ่มเติมว่า สุดท้ายนี ้อัตราการเช่าทรัพย์สิน (Occupancy Rate) ของ
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นีอ้ยูท่ี่ร้อยละเทา่ใด 

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า ส าหรับอตัราการเช่าทรัพย์สิน (Occupancy Rate) ของทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้นีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 100 (หนึง่ร้อย) ส าหรับทัง้ 4 โครงการ 

(2) คณุภรณี ทองเย็น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้ราคาประเมินมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ เป็นจ านวนประมาณ 3,400,000,000 (สามพนัสีร้่อย
ล้าน) บาท อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอขอเข้าลงทนุในราคาประมาณไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อย
ล้าน) บาท ส่วนต่างของราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์กับราคาเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่
ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอได้มีการรวมภาษีและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ แล้วใช่หรือไม ่ 

คุณจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า ส าหรับราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างผู้
ประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์อิสระทัง้ 2 ราย จะอยู่ที่ประมาณ 3,830,000,000 (สามพนัแปดร้อยสามสิบล้าน) บาท
และ 3,831,300,000 (สามพนัแปดร้อยสามสบิเอ็ดล้านสามแสน) บาท ตามล าดบั อยา่งไรก็ดี กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้า
ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท ซึ่งมลูค่าดงักลา่วเป็นมลูค่าการ
ลงทุนสงูสดุที่ผู้ จดัการกองทรัสต์ขออนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ AIMIRT อาจเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในมูลค่าที่น้อยกว่า 
4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท ก็เป็นได้ โดยมูลค่าการลงทุนสงูสดุจ านวน 4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อย
ล้าน) บาท มาจากแหลง่เงินทนุ 2 แหลง่ คือ (1) เงินเพิ่มทนุ ที่กองทรัสต์ AIMIRT ได้มาจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิม่
ทนุตามที่จะขออนมุตัิจากที่ประชมุในวาระตอ่ไป และ (2) เงินจากการกู้ยืมเงิน โดยกองทรัสต์ AIMIRT จะท าการกู้ยืมเงิน
ในจ านวนไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่งพันสามร้อยล้าน) บาท ซึ่งยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งระบุไว้ว่า 
กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม 

คุณภรณี ทองเย็น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกองทรัสต์ AIMIRT มีการ
กู้ยืมในบางสว่นเพื่อน ามาลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม กองทรัสต์ AIMIRT จะมีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ส าหรับ
เงินกู้ยืมดงักลา่วเทา่ใด และอยากทราบถึงผลกระทบตา่ง ๆ หากอตัราดอกเบีย้มีการปรับตวัขึน้ในอนาคต 
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คุณจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัอตัราดอกเบีย้เฉลี่ยของกองทรัสต์ AIMIRT อยู่ที่ประมาณไม่
เกินกว่า MLR -1.15 (ลบหนึ่งจุดหนึ่งห้า) และในเบือ้งต้น อตัราดอกเบีย้เร่ิมต้นยงัอยู่ในการด าเนินการเจรจาต่อรอง 
ส าหรับการปรับตวัขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในอนาคต กองทรัสต์มีแผนระยะยาวส าหรับการปอ้งกนัอตัราความเสีย่งของการ
อตัราดอกเบีย้ขึน้ โดยจะใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น การป้องกันอตัราความเสี่ยงโดยการออกหุ้นกู้  เป็นต้น ซึ่งเป็น
แผนการในระยะยาวของกองทรัสต์ AIMIRT ทัง้นี ้การจะออกหุ้นกู้ ได้นัน้ กองทรัสต์จะต้องมีการจดัท า credit rating ซึ่ง
การด าเนินการดงักลา่ว จะท าให้อตัราดอกเบีย้คงที่ และเป็นการประหยดัต้นทนุทางการเงินอีกด้วย 

ประธานฯ เสริมวา่ หลกัการท่ีคณุจรัสฤทธ์ิชีแ้จง กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ี
จะลงทนุเพิ่มเติมมลูคา่ประมาณร้อยละ 15 ของราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์  

คณุอมร เสริมว่า ส าหรับขัน้ตอนการเข้าลงทนุ นบัแต่วนัประชมุจนถึงวนัท่ีกองทรัสต์ AIMIRT 
เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จะต้องผ่านขัน้ตอนกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร ทัง้การยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชีช้วนเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ระยะเวลาระหว่างส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเอกสาร เมื่อได้รับอนมุตัิการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดให้มีการท าผลการ
ส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) จากสถาบันการเงินที่ เป็นนักลงทุน รวมถึงมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องน ามา
พิจารณาประกอบการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

โดยมูลค่าที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ไมม่ีผู้ ถือหุ้นที่มีความเก่ียวข้องกบัเจ้าของทรัพย์สนิแตอ่ยา่งใด การเข้าลงทนุจึงเป็นการเข้าลงทนุโดยค านงึถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยเป็นหลกั  

(3) คณุสรุเชษฐ์ วินิยกลุ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ 
AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม ในมลูค่าไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท เป็นราคาโดยประมาณ ไม่ใช่ราคา
ซือ้จริงที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีการตกลงไว้กบัเจ้าของทรัพย์สนิใช่หรือไม ่ 

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า มลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม ใน
ราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท เป็นเพียงมลูค่าสงูสดุที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทนุ ยงั
ไมใ่ช่ราคาซือ้จริงที่ได้มีการตกลงไว้กบัเจ้าของทรัพย์สนิแตอ่ยา่งใด 

คณุสรุเชษฐ์ วินิยกลุ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติมวา่ เหตใุดถึงมีการกู้ยืมเงินส าหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้ในเมื่อเงินเพิ่มทุนน่าจะเพียงพอส าหรับการซือ้ทรัพย์สินที่จะลงทุน สดุท้ายนี  ้เข้าใจว่ากองทรัสต์ 
AIMIRT ยงัมีหนีส้นิจากการกู้ยืมในปัจจบุนัประมาณ 650,000,000 (หกร้อยห้าสบิล้าน) บาท ซึง่จะก าหนดช าระเงินในปี 
พ.ศ. 2565 ดงันัน้ อยากทราบวา่การกู้ยืมเงินเพิ่มจะมีผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ที่จะปรับตวัขึน้ในอนาคตหรือไม่ 

คุณจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า เงินกู้ ยืมของกองทรัสต์ AIMIRT ปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 590,000,000 
(ห้าร้อยเก้าสิบล้าน) บาท เท่านัน้ ไม่ใช่ 650,000,000 (หกร้อยห้าสิบล้าน) บาท ดังที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าใจ ส่วน
ผลกระทบของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของกองทรัสต์ AIMIRT ผู้จดัการกองทรัสต์ขอชีแ้จงวา่ประมาณการผลตอบแทนที่ 
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ผู้จัดการกองทรัสต์ได้น าเสนอไปนัน้ได้พิจารณาถึงการกู้ยืมเงินและภาระดอกเบีย้ที่จะจ่ายส าหรับการกู้ ยืมเงินไม่เกิน 
1,300,000,000 (หนึง่พนัสามร้อยล้าน) บาท นีแ้ล้ว 

(4) คณุต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ เก่ียวกบัธุรกิจ
การให้เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว ขอให้ผู้จดัการกองทรัสต์อธิบายถึงลกัษณะของธุรกิจเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัเสี่ยงกรณีไมม่ีผู้
เช่า อายุการใช้งานของถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถึงผู้ เช่าหลกัของถังเก็บสารเคมีเหลวในโครงการ SCC เนื่องจาก
ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม รายได้หลกัของกองทรัสต์ AIMIRT เกินกว่าร้อยละ 50 จะมาจาก
ธุรกิจให้เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว 

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงวา่ ถงัเก็บสารเคมีเหลวเป็นเสมือนคลงัสนิค้า ท่ีสนิค้าภายในเป็นของเหลว
เท่านัน้ โดยสารเคมีที่เก็บในถงัเก็บสารเคมีเหลวของโครงการ SCC คือ ตวัท าละลาย (Solvent) ซึ่งเป็นสารตัง้ต้น หรือ
เป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภค (Consumer Product) จึงอาจกล่าวได้ว่าตวัท าละลายเหล่านีเ้ป็นสว่น
หนึ่งของปัจจยั 4 ธุรกิจให้เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลวจึงไม่ใช่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัปิโตรเลียม หรือการกลัน่ปิโตรเคมีแตอ่ยา่ง
ใด 

ส าหรับความเสีย่งของธุรกิจให้เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว ตามที่ได้เรียนชีแ้จงข้างต้น สนิค้าที่เก็บ
ในถงัเก็บสารเคมีเหลวเป็นสารตัง้ต้นของผลิตภณัฑ์อปุโภคบริโภค มีการกระจายตวัของของประเภทอตุสาหกรรมอยา่ง
มาก ฉะนัน้ ความเสี่ยงที่จะไม่มีผู้ เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลวจึงต ่ามาก และต้องค านึงถึงพืน้ฐานของเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นหลกั  

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงต่อไปว่า โดยลกัษณะทางกายภาพของท่ีดินท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติม โครงการ SCC คือ ฝ่ังหนึง่อยูต่ิดกบัแมน่ า้เจ้าพระยาซึง่มีทา่เรือ และอีกฝ่ังหนึง่อยูต่ิดกบัถนนสขุสวสัดิ์ ทัง้นี ้จาก
การตรวจสอบเบือ้งต้น สารเคมีเหลวจะถกูน าเข้ามาจากตา่งประเทศโดยทางเรือ เรือขนสนิค้ามาเทียบทา่เรือและล าเลยีง
เข้าเก็บในถงัเก็บสารเคมีเหลว และถ่ายออกจากถงัเก็บสารเคมีเหลวเข้าสูร่ถขนสารเคมีเหลวเพื่อกระจายตอ่ไปยงัแหลง่
ผลติภายในประเทศ จากขัน้ตอนดงักลา่วข้างต้น ท าเลที่ตัง้ของโครงการ SCC จึงถือวา่เป็นท าเลที่ตัง้ที่เอือ้ตอ่ธุรกิจให้เชา่
ถงัเก็บสารเคมีเหลวเป็นอยา่งมาก 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องการการบ ารุงรักษามาก เนื่องจากวสัดทุี่ท าถงัเก็บ
สารเคมีเหลวเป็นแผ่นเหล็กมาประกอบเป็นถงัเก็บสารเคมีเหลว ไม่ได้มีขัน้ตอนการก่อสร้างที่ซบัซ้อนแต่อย่างใด อีกทัง้
ยงัมีการตรวจสภาพถงัเก็บสารเคมีเหลวอยา่งสม ่าเสมอทกุ 10 - 15 ปีตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อคงไว้ซึง่ใบอนญุาต 

ส าหรับ บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามเฆมี จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิโครงการ SCC ซึง่ประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลติน า้มนัเคร่ืองให้แก่บริษัทผู้จดั
จ าหนา่ยน า้มนัเคร่ืองรายตา่ง ๆ ในประเทศไทย  

คณุธนาเดช ที่ปรึกษาทางการเงิน เสริมว่า เนื่องจากบริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นท์ จ ากดั เป็น
บริษัทจ ากดั จึงไม่มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินอย่างชดัเจนเหมือนบริษัทจ ากดัมหาชน อย่างไรก็ดี บริษัท เอสเอฟซี 
เอกเซลเล้นซ์ จ ากดั มีรายได้ประมาณ 4,000,000,000 (สีพ่นัล้าน) บาท ส าหรับปี พ.ศ. 2560 
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(5) คุณภรณี ผู้ ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
AIMIRT ครัง้นีเ้ป็นการลงทุนกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่า และมีการกู้ ยืมเงินเพ่ือน ามาใช้ในการลงทุนเพ่ิมเติมด้วย จึง
อยากทราบเก่ียวกบัการช าระหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว 

คุณจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า ไม่ว่ากองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่า เงินกู้ ยืมจะมี
ระยะเวลาการช าระเงินกู้ตามที่ได้ตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้ในการช าระเงินกู้นัน้กองทรัสต์ AIMIRT จะมีการกนัเงินไว้สว่นหนึง่
เพื่อท่ีจะน าไปช าระหนีเ้งินกู้ เมื่อถึงครบก าหนด ดงันัน้ เงินกู้ยืมไมม่ีความเก่ียวข้องกบัรูปแบบการลงทนุ ไมว่า่จะเป็นการ
ลงทนุในกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่า โดยการลงทนุในสิทธิการเช่าไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ ต่อรายได้ท่ีกองทรัสต์ AIMIRT 
จะสามารถท าได้ในแต่ละปี เนื่องจากการลงทนุในสิทธิการเช่าเป็นเพียงสถานะในการลงทนุเท่านัน้ และไม่มีผลกระทบ
ตอ่การหยดุเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ AIMIRT แตอ่ยา่งใด   

คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เสริมว่า กองทรัสต์ 
AIMIRT จะกู้ ยืมเงินในจ านวนที่ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึ่งเป็นการค านวณรวมมลูค่า
ทรัพย์สนิทัง้ท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิและสทิธิการเช่าทัง้หมดแล้ว  

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ผู้จดัการกองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ี
จะลงทนุเพิ่มเติมในราคาไมเ่กิน 4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท โดยการเพิ่มทนุกองทรัสต์ AIMIRT สว่นหนึ่ง
และกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกสว่นหนึ่ง โดยจะต้องมีการพิจารณาร่วมกบัที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่ปรึกษาทางการ
เงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นต้น 

(6) คณุมนต์ชยั อดุมหิรัญ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ สารเคมีที่เก็บในถงั
เก็บสารเคมีเหลวของโครงการ SCC เป็นตวัท าละลาย (Solvent) ทัง้หมดหรือเก็บเป็นอตัราสว่นเทา่ใดของถงัเก็บสารเคมี
เหลวทัง้หมด และขอให้ผู้จดัการกองทรัสต์ชีแ้จงเก่ียวกบัคูแ่ขง่ในธุรกิจให้เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว 

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนัเป็นถงัเก็บสารเคมีเหลวท่ีใช้เก็บตวัท าละลายทัง้หมด อยา่งไรก็
ตาม อาจมีถงัเก็บสารเคมีเหลวบางสว่นที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑ์ในถงัเก็บสารเคมีเหลว จากการเก็บสารเคมี
เหลวอื่นมาเป็นตวัท าละลาย 

ส าหรับคู่แข่งในธุรกิจให้เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว จากการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2    
(สอง) ประเภท คือ (1) ผู้ผลิตรายใหญ่ หรือโรงกลัน่ โดยผู้ประกอบธุรกิจกลุม่นี ้ ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มองว่าเป็นคู่แข่ง  
ในธุรกิจให้เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว เนื่องจากไม่ท าธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัตวัท าละลาย หรือหากมีก็จะเป็นกรณีที่น้อยมาก 
และมุ่งแต่ธุรกิจหลกัคือการกลัน่และเก็บปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจคนละประเภทกับโครงการ SCC และ (2) ผู้ประกอบ
ธุรกิจบริเวณลุม่น า้เจ้าพระยา นอกเหนือจาก SCC แล้ว มีผู้ประกอบธุรกิจอื่นอีกประมาณ 4 ราย เช่น บริษัท สยามแท้งค์ 
เทอร์มินอลส์ จ ากัด, บริษัท เลนโซ่ จ ากัด, บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากัด เป็นต้น เมื่อเทียบกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น      
แล้ว SCC มีจ านวนถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่าที่มากที่สุด และมีปริมาณการเก็บมากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากคู่แข่ง                 
ดงัที่กลา่วข้างต้นไม่ได้มีการเปิดให้เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลวต่อบคุคลภายนอกเป็นธุรกิจหลกั แต่ให้บคุคลภายนอกเช่า   
ถังเก็บสารเคมีเหลวเฉพาะในกรณีที่มีถังเก็บสารเคมีเหลวเหลือจากการที่ผู้ประกอบการดงักล่าวเก็บผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองเท่านัน้ ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า SCC เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ให้เช่าถงัเก็บสารเคมีเหลวในเชิงพาณิชย์ และยงั    
มีถงัเก็บสารเคมีเหลวที่มีขนาดหลากหลายอีกด้วย ท าให้ผู้ เช่ามีตวัเลอืกมากมายในการเก็บสารเคมีเหลว ประกอบกบั  
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SCC ตัง้อยู่ในท าเลที่ดีและมีผู้ เช่าที่เป็นที่รู้จักจ านวนมาก ทัง้นี ้ข้อจ ากัดในการท าธุรกิจเช่นนีค้ือเร่ืองของการออก
ใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจประเภทดงักลา่ว โดยปัจจุบนั จะไม่มีการออกใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว
ให้กบัผู้ประกอบการรายใหมแ่ล้ว จึงเป็นไปได้ยากที่จะมีคูแ่ขง่เพิ่มเติม 

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถาม
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ลงมติในวาระนี ้ 

การเข้าท ารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุม ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

เมื่อวาระที่ 2 และวาระต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมแล้ว กองทรัสต์จะด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามเง่ือนไขในการลงทุนและ
แผนการลงทนุท่ีได้ระบไุว้ข้างต้น 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 51,515,009 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 94.4903 
- ไมเ่ห็นด้วย 3,003,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 5.5097 
- งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
- บตัรเสยี - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครั้งที่  1 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุอมร จุฬาลกัษณานกุลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายละเอียด
ของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุอมร แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการลงทนุในครัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ใช้เงินลงทนุเพื่อการลงทนุ
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้  4 โครงการ ในจ านวนเงินไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พันสามร้อยล้าน) บาท                
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยเงินทนุที่จะใช้ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  (สว่น
ขยายเพิ่มเติม) มาจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่ง
ร้อยสิบล้าน) บาท ส าหรับเงินทนุที่จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี มาจาก 2 สว่น ได้แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออก 
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และเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม และ (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน โดยโครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ี
จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของอัตราส่วนหนีส้ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ AIMIRT สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้นปัจจุบัน ในส่วนของ
โครงสร้างเงินทนุจากการเพิ่มทนุนัน้ บริษัท เห็นควรให้มีการใช้เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ AIMIRT จ านวน
ประมาณไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้าน) หน่วย เพื่อใช้เป็นเงินทนุในการเข้าลงทนุในโครงการ SCC โครงการ 
TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการ
การจัดจ าหน่าย และผู้ จัดจ าหน่าย ส าหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคา
ประเมินของทรัพย์สินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  ก.ล.ต. ตลอดจน
การพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) 
อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้
ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ  และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) โดยให้
ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม เป็นจ านวนเงินทนุ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และ
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ที่ 1 โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุเพื่อน าไปใช้ใน
ส าหรับการลงทนุในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี เพื่อให้กองทรัสต์ AIMIRT มี
ทรัพย์สนิเพิ่มขึน้อนัจะสง่ผลให้มีการกระจายความเสีย่งในการลงทนุ เพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบั
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มากขึน้ นอกจากนีก้ารเข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วยงัสง่ผลให้กองทรัสต์ AIMIRT มีโอกาสในการได้มี
สว่นรับผลประโยชน์สว่นเพิ่มในทรัพย์สนิใหมท่ี่ลงทนุ อีกทัง้การท่ีกองทรัสต์ AIMIRT มีจ านวนหนว่ยทรัสต์เพิ่มมากขึน้จะ
สง่ผลให้กองทรัสต์ AIMIRT มีขนาดที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นที่น่าสนใจต่อนกัลงทนุ และผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าอาจจะท า
ให้หนว่ยทรัสต์มีสภาพคลอ่งมากขึน้ส าหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดรอง 

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่ มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT จ านวนประมาณไม่เกิน 
430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้าน) หน่วย เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในปัจจบุนัจ านวน 155,000,000 (หนึง่ร้อยห้าสบิห้าล้าน) 
หนว่ย จะท าให้กองทรัสต์ AIMIRT มีหนว่ยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 585,000,000 (ห้าร้อยแปดสบิห้าล้าน) หนว่ย  

นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการเพิ่มทุนในครัง้นี ้คุณอมรจึง ขอให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อนมุตัิวิธีการก าหนดราคาหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยให้ถือวา่มติของที่ประชมุใน
เร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบหมายให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม รวมถึงก าหนดจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย และราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยให้สอดคล้องกบั
แนวทางที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
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(2) ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
ดองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใ  ๆ เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม 

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการในวาระนี ้คณุอมร ได้เรียนเชิญ คณุทิพาพรรณ ภทัร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT 
ให้ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา 

คณุทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหมเ่พื่อลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรม
บางกะดี และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 มิได้เป็นการขดัต่อ 
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อให้การเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT 
เป็นไปตามมติที่อนุมัติโดยที่ประชุม สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธี การในการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 

ในการนี ้ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 
1 โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ใหมจ่ านวนประมาณไมเ่กิน 430,000,000 (สีร้่อยสามสบิล้าน) หนว่ย เพื่อลงทนุ
ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และวิธีการก าหนด
ราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 โดยเมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ AIMIRT กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในปัจจบุนัจ านวน 155,000,000 (หนึง่ร้อยห้าสิบห้าล้าน) หน่วย จะท า
ให้กองทรัสต์ AIMIRT มีหนว่ยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 585,000,000 (ห้าร้อยแปดสบิห้าล้าน) หนว่ย รวมถึงขอให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อนมุตัิวิธีการก าหนดราคาหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยให้ถือวา่มติของที่ประชมุใน
เร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 (หนึง่) ปี นบัจากวนัท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมต ิรวมถึงการมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัส
ตี ดงัที่คณุอมรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี  ้

(1) คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ AIMIRT มีคา่เสือ่มหรือไม่ 

คุณจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า ในการเช้าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในงบการเงินจะถูกลงเป็น
มลูคา่การลงทนุ ดงันัน้จึงไมม่ีคา่เสือ่ม 

คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่ม
ทนุ 
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คณุอมร ชีแ้จงวา่ ส าหรับวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ในการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่ 1 นีจ้ะอยูใ่นวาระถดัไปที่จะได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุ 

คุณอนุ สอบถามต่อไปว่า ขอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์อธิบายถึงความเป็นกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิสระ (Independent REIT) ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เทียบกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีผู้จดัการกองทรัสต์เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเจ้าของทรัพย์สินและลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท
เจ้าของทรัพย์สินเท่านัน้ (Sponsor REIT) และเมื่อเจ้าของทรัพย์สินขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT แล้วจะมี
ข้อก าหนดให้เจ้าของทรัพย์สนิต้องซือ้หนว่ยทรัสต์และเข้าเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ AIMIRT หรือไม ่

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงวา่ ความเป็นอิสระของกองทรัสต์ AIMIRT คือความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน โดยที่สามารถตดัสินใจได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงสร้างของผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ได้เก่ียวโยงกับ
เจ้าของทรัพย์สนิรายใด และไมไ่ด้มีผลประโยชน์ร่วมกบัเจ้าของทรัพย์สินรายใดรายหนึง่ ส าหรับกองทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ที่มีผู้จดัการกองทรัสต์เป็นบริษัทยอ่ยของเจ้าของทรัพย์สนิ (Sponsor REIT) แม้วา่เจ้าของทรัพย์สนิจะ
ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้จัดการกองทรัสต์เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สิน (Sponsor REIT) ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเจ้าของทรัพย์สินกลบัเข้ามารับผิดชอบทรัพย์สินที่ได้ขายให้แก่
กองทรัสต์แต่อย่างใด บริษัทเจ้าของทรัพย์สินนัน้ย่อมถือหน่วยทรัสต์ในฐานะนักลงทุนรายหนึ่งเช่นเดียวกับผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์รายอื่น ๆ  

ส าหรับข้อก าหนดให้เจ้าของทรัพย์สินต้องถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ AIMIRT มีการตกลงไว้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หากพ้นระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว เจ้าของทรัพย์สินจะมีสถานะเหมือนนกัลงทนุทัว่ไปที่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หรือซือ้หน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT เจ้าของทรัพย์สนิยอ่ม
มีสทิธิที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุได้ตามสทิธิที่มีอยูเ่ช่นเดียวกบันกัลงทนุทัว่ไป 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT เข้าข่ายเป็นการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้
เป็นการลว่งหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนมุตัิ
จากที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ ได้แก่ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะ
ลงทนุเพิ่มเติม และกลุม่บคุคลเดียวกนั 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) 
วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ใหมจ่ านวนประมาณไมเ่กิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้าน) หน่วย เพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

- เห็นด้วย 51,515,009 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 94.4903 
- ไมเ่ห็นด้วย 3,003,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 5.5097 
- งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
- บตัรเสยี - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และไมม่ีเสยีงคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุอมร จุฬาลกัษณานกุลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายละเอียด
ของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุอมร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งที่ประชุมได้มี
มติอนมุตัิตามวาระที่ 3 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ก าหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพื่อเสนอให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ในการพิจารณา โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 

ส่วนที่  1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏ
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความ
จ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อย
กวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรร
แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้ 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์
ได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็ม
หนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
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ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนั ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทเจ้าของทรัพย์สินตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
จดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้ 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น จะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุม่บคุคล
ใดเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรัสต์ AIMIRT และ ผู้จดัการกองทรัสต์ จะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อ
ขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 
(สีส่บิห้า) วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

นอกจากการก าหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ คณุอมรเสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ละการน า
หนว่ยทรัสต์ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยให้ถือวา่มติของที่ประชมุ
ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 (หนึ่ง) ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบหมายให้ผู้จดัการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีมีอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขาย โดยวิธีการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 

(2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ  เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใช้สิทธิจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคา เสนอขาย เง่ือนไขและ
วิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ีเหลอืจากการเสนอขาย
แก่ประชาชนทั่วไปให้แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุรายใด หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือ
สญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่มดงักลา่วเป็นการกระท าอนั
ขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศ
ของสญัชาติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 
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(3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี  ้ และ
ด าเนินการในการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(4) เจรจาตอ่รองเข้าท าจดัเตรียมแก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารที่เก่ียวข้องกบั
การเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้ผู้จดัการการจัดจ าหน่าย 
และผู้จดัจ าหนา่ยเพื่อด าเนินการดงักลา่ว 

(5) จัดเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จ าเป็น และเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ และการน าหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตอ่หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
และกระท าการอื่นใดที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นส าเร็จครบถ้วน และ 

(6) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการท ารายการในวาระนี ้คุณอมรได้เรียนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภทัร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT 
ให้ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา 

คณุทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า การเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 และการน าหนว่ยทรัสต์ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย มิได้เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อให้การเสนอขายและวิธีการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 และการน าหนว่ยทรัสต์ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นไปตามมติที่อนมุตัิโดยที่ประชมุ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 

ในการนี ้ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 และการน าหนว่ยทรัสต์ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ถือวา่มติของที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 
(หนึ่ง) ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอ รวมถึงการมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี
กระท าการตา่ง ๆ ดงัที่คณุอมรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี ้

(1) นายอนุ ว่องสารกิจ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เข้าใจว่าการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของ
กองทรัสต์ AIMIRT ครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏใน   
สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  (Rights Offering) ตามสิทธิก่อน จากนัน้จึงเป็นการเสนอขายให้บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) แล้วจึงจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
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หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้จัดการกองทรัสต์ใช้หลกัการใดในการพิจารณาจดัสรรหน่วยทรัสต์ด้วยวิธีนี ้
เนื่องจากโดยทัว่ไปแล้วการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มี
รายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Rights Offering) ตามสทิธิก่อน จากนัน้จึงจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมที่
เหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร เหลอื
เทา่ใดจึงจะเสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน  ชีแ้จงว่า รายละเอียดการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนฯ ซึ่งโดยหลกัการจะเป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  (Rights Offering) ตามสิทธิ
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุ
ครัง้นี ้ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิแล้ว  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่
เห็นสมควร 

คุณธนาเดช ชีแ้จงต่อไปว่า ประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วยที่ผู้ ถือหน่วยจะได้รับจาก
กองทรัสต์ AIMIRT หลงัการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง จะไม่น้อยไปกวา่ประมาณการผลตอบแทนตอ่หน่วยในกรณีที่ไมม่ี
การลงทุนเพิ่มเติมกล่าวคือ แม้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะไม่ลงทุนเพิ่มเติมในหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ผลตอบแทนก็จะยงั
เพิ่มขึน้ แตห่ากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมลงทนุเพิ่มเติม ก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้ตามหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่มขึน้ 

คุณอนุ สอบถามเพิ่มเติมว่า ขอให้ชีแ้จงการเสนอขายเพิ่มเติมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) 
ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย 

คุณธนาเดช ชีแ้จงว่า เงินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะระดมทุนเพิ่มเติมในครัง้นีป้ระมาณไม่เกิน 
4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท เป็นเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่งพนัสามร้อยล้าน) บาท เป็นเงินเพิ่ม
ทนุไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพนัล้าน) บาท ในสว่นเงินเพิ่มทนุไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของเงินเพิ่มทนุ คิดเป็น
ประมาณไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพนัห้าร้อยล้าน) บาท จะน าส่วนนีม้าจดัสรรให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมก่อน ส่วนที่
เหลือจากการจดัสรรให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิก็จะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ขอซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
เกินสิทธิ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน รวมถึงวิธีการซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน จะปรากฏใน
หนงัสอืชีช้วนและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

(2) คุณมนต์ชัย อุดมหิรัญ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในกรณีการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของ
กองทรัสต์ AIMIRT หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมไม่ซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทนุ จะได้รับผลตอบแทนที่ลดลงหรือไม่ นอกจากนัน้
หนว่ยทรัสต์ที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมถืออยูจ่ะถกูลดมลูคา่ลงหรือไม่ 

คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ชีแ้จงว่า แม้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมไม่ซือ้
หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุก็ไมท่ าให้ผลตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับลดลง แตห่ากพดูถึงกรณีของอ านาจในการตดัสนิใจ 
(Control) ย่อมลดลงอย่างแน่นอนเนื่องจากมีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้ อตัราสว่นที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมมีอยูย่อ่ม
ลดลง 
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คุณจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาเหตุท่ีผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับไม่ลดลง
เพราะวา่การลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นการลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ โดยลกัษณะแล้วไมเ่หมือนกบัการ
ลงทุนในหุ้นของบริษัท เพราะการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะมีรายได้เข้ามาตัง้แต่วนัแรกที่เข้า
ลงทุน ฉะนัน้เมื่อเข้าลงทุนแล้วมีกระแสเงินสดเข้ามา จึงท าให้อตัราส่วนผลตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับไม่ถกู
กระทบ 

คณุมนต์ชยั สอบถามเพิ่มเติมวา่ เหตใุดผู้จดัการกองทรัสต์จึงพิจารณาเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
ประเภทกรรมสทิธ์ิและสิทธิการเช่ารวมกนัในครัง้เดียว เน่ืองจากปัจจบุนัทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นกรรมสทิธ์ิ
ทัง้หมด แตภ่ายหลงัการเข้าลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT จะท าให้ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT บางสว่นเป็น
การลงทนุในกรรมสทิธ์ิ และบางสว่นเป็นการลงทนุในสทิธิการเช่า 

คณุธนาเดช ชีแ้จงว่า ภายหลงัการเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 1 กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุในกรรมสทิธ์ิ 
ประมาณร้อยละ 45 (สี่สิบห้า) ของทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT และลงทนุในสิทธิการเช่าประมาณร้อยละ 55 
(ห้าสบิห้า) ของทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ AIMIRT แตส่ิง่ที่มาทดแทนคือผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้  

กองทรัสต์ AIMIRT มีนกัลงทนุสถาบนัถือหน่วยทรัสต์อยู่ในจ านวนค่อนข้างมาก ซึ่งนกัลงทนุ
สถาบนัเหลา่นีค้่อนข้างให้ความส าคญักบัสดัสว่นการลงทุนในกรรมสิทธ์ิกับสิทธิการเช่า ศกัยภาพของทรัพย์สิน อตัรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return (IRR)) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินคาดการณ์แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มากขึน้ โดยการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นีจ้ะท าให้ประมาณการณ์ผลตอบแทนที่จะได้รับจะเพิ่มขึน้ นับจากวนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุในสิทธิการเช่า โดยนบัแต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุจนถึงปีที่ 30 เป็นประมาณร้อยละ 10 (สิบ) ของ
ผลตอบแทนปัจจุบนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับ แม้ว่าในปีที 31 ประมาณการณ์ผลตอบแทนจะลดลงประมาณร้อยละ 55 
(ห้าสบิห้า) ก็ตาม  

(3) คณุสพุตัรา สทิธิชยั ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ กองทรัสต์ AIMIRT จะ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคา 4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท หมายความว่าจะเป็นการ
เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 จ านวน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท และเป็นเงินกู้ ยืมจ านวน 1,300,000,000 (หนึ่งพนัสามร้อย
ล้าน) บาท ใช่หรือไม่ ส าหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุมีการแบ่งสว่นที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Right Offering) 
กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในอตัราสว่น 50 ตอ่ 50 ใช่หรือไม ่

คุณจรัสฤทธ์ิ  ชี แ้จงว่า มูลค่า เ ข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมราคาไม่เ กิน 
4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) บาท จะเป็นเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่งพนัสามร้อยล้าน) บาท ซึ่งเป็น
การขออนมุตัิในหลกัการ แต่มลูค่าเข้าลงทนุและจ านวนเงินกู้ยืม ณ วนัลงทนุจะเป็นจ านวนเท่าใดต้องพิจารณาปัจจัย
ประกอบอื่นๆ อยา่งไรก็ตามผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

คุณอมรชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เป็นการ
จัดสรรให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ (Right Offering) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม โดยไม่จ ากดัว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะได้รับการจดัสรรเพียงร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมทัง้หมด หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดต้องการซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนมากกว่าสิทธิที่ได้ก็สามารถกระท าได้    
แต่การเปิดเผยการจัดสรรให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นเพียงการเปิดเผยหลกัการ   



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 32 ของทัง้หมด 61 หน้า  

เบือ้งต้นในการจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม ทัง้นี ้ รายละเอียดจะปรากฏในหนังสือชีช้วนเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุตามที่จะได้จดัท าตอ่ไป 

ประธานฯ เสริมว่า ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ขออนมุตัิ
ในหลกัการเท่านัน้ เพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบกรอบการด าเนินงานที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุัติให้สามารถท าได้ สว่น
รายละเอียดที่ชดัเจนจะปรากฏในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวา่มีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ลงมติในวาระนี ้

การเข้าท ารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุม ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัส
ตี ซึง่รายการนีอ้าจเข้าขา่ยเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่
ประชมุจะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัทรัสตี ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
(ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 
1/2561 (Record Date) วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 11 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

การเข้าท ารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุม ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนี  ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 และการน าหนว่ยทรัสต์ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 80,916,409 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 96.4206 
- ไมเ่ห็นด้วย 3,003,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 3.5794 
- งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
- บตัรเสยี - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และไมม่ีเสยีงคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกู้ยมืเงนิเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเก่ียวกับโครงสร้างเงินทุนที่กองทรัสต์จะเข้า
ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ คือ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ในราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนัสามร้อยล้าน) 
บาทนัน้ กองทรัสต์คาดว่าบางสว่นของแหลง่เงินทนุส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วจะมาจาก
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ โดยส าหรับวาระท่ี 5 นี ้จะแบง่ออกเป็น 2 วาระยอ่ย คือ 

 
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190 ล้านบาท เพื่อ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้ จัดการ น าเสนอว่าระนีต้่อท่ี
ประชมุ 

คณุจรัสฤทธ์ิ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมโครงการ 
SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี มาจาก 2 สว่น ได้แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ 
AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน โดยโครงสร้างเงินทนุที่จะใช้ใน
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จะ
พิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้นิ และเงินทนุของกองทรัสต์ AIMIRT สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนี ้
ในปัจจบุนั 

ในส่วนของการกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิให้กองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแหง่หนึง่หรือหลายแหง่ และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรือผู้ให้กู้ที่เป็นสถาบนั
อื่นใดที่สามารถให้สนิเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัวินาศภยั 
โดยผู้ ให้กู้ อาจเป็นบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 
1,190,000,000 (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC 
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี และอนมุตัิให้กองทรัสต์ AIMIRT อาจน าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
AIMIRT ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางสว่น ไปเป็นหลกัประกนัในการกู้ยืมเงิน
ของกองทรัสต์ AIMIRT 

อนึ่ง การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึง่
พนัหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี เมื่อรวมกบัเงินกู้ภายใต้สญัญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยูใ่นปัจจบุนัของกองทรัสต์ AIMIRT 
ระดบัหนีส้ินของกองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ 
วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งระบุไว้ว่า กองทรัสต์
สามารถกู้ ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม ส าหรับกองทรัสต์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) จากการ
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จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ลา่สดุโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก .ล.ต. 
ไมเ่กิน 1 (หนึง่) ปี ก่อนวนักู้ยืมเงิน 

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ของการกู้ ยืม
ตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้
ถือหนว่ยเป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจาเข้าท า 
ลงนาม จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแตง่ตัง้ และ /หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการ
ดงักล่าวข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รายละเอียดของการกู้ ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

นอกจากนี ้เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการด าเนินการกู้ยืมเงิน คณุจรัสฤทธ์ิจึงขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อนุมัติการมอบอ านาจให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จ านวน
เงินกู้  อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่น การด ารงสดัส่วนต่าง ๆ ของ กองทรัสต์ 
AIMIRT ตามที่ตกลงกบัผู้ให้กู้  รายละเอียดหลกัประกนั ที่มติที่ประชมุไมไ่ด้ก าหนดไว้และเทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัมตขิองที่
ประชุม และ/หรือ ตามค าสัง่หรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ /หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก .ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนั หรือสญัญา 
หรือข้อผกูพนั อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และการ
ให้หลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงใน
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

(3) การเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน และสญัญาอื่นที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงิน
ระหวา่งกองทรัสต์ AIMIRT กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าว
ตาม (1) และ /หรือ (2) และ /หรือ (3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการในวาระนี ้คณุจรัสฤทธ์ิได้เรียนเชิญ คณุทิพาพรรณ ภทัร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT 
ให้ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา 

คณุทิพาพรรณ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เร่ืองที่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้เป็นรายการท่ีอาจเข้า
ขา่ยเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์ 
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เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการกู้ ยืมเงินจากผู้ ให้กู้ซึ่งอาจเป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ในการนี ้ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบั 
ทรัสตีตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอขออนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามวาระนี ้เป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติ
ของการท าธุรกรรมดงักลา่วเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปของบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี การท ารายการระหวา่งกนัระหวา่ง
กองทรัสต์ AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง   

โดยทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 
และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี สามารถกระท าได้และมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง เนื่องจากมลูคา่การกู้ยืมเงินท่ีเสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติในครัง้นีก้บัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT 
ในปัจจุบนั ท าให้หนีส้ินของกองทรัสต์ AIMIRT จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
AIMIRT ภายหลงัการกู้ยืมเงิน และการท่ีกองทรัสต์อาจให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินดงักลา่วนัน้มิได้เป็นการ
ขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ในการนี ้ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวน
รวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC 
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมถึงการมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี 
ดงัท่ีคณุจรัสฤทธ์ิชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

การเข้าท ารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุม ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัส
ตี ซึง่รายการนีอ้าจเข้าขา่ยเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่
ประชมุจะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัทรัสตี 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) 
วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซกัถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถาม ประธานฯ จึง
ขอให้ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 
(หนึง่พนัหนึง่ร้อยเก้าสบิล้าน) บาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการ
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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- เห็นด้วย 80,916,409 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 96.3865 
- ไมเ่ห็นด้วย 3,033,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 3.6135 
- งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
- บตัรเสยี - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และไมม่ีเสยีงคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  
 

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการกู้ยมืเงนิในวงเงนิกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้ จัดการ น าเสนอวาระนีต้่อที่
ประชมุ 

คณุจรัสฤทธ์ิ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เงินทนุที่จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) มาจากเงินกู้จากการกู้ยืมเงิน ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
อนุมตัิให้กองทรัสต์ AIMIRT กู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนั
การเงินอื่นใด หรือผู้ ให้กู้ที่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภยั โดยผู้ ให้กู้ อาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวง
เงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) บาท เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และอนุมัติให้กองทรัสต์ AIMIRT อาจน าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางสว่น ไปเป็นหลกัประกนัในการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT 

อนึง่ การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไมเ่กิน 110,000,000 (หนึง่ร้อย
สบิล้าน) บาท เพื่อใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) เมื่อ
รวมกบัเงินกู้ภายใต้สญัญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยูใ่นปัจจบุนัของกองทรัสต์ AIMIRT จะไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องซึง่ระบไุว้วา่ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม หรือไมเ่กินร้อยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม ส าหรับกองทรัสต์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
จากการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือครัง้ลา่สดุโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1(หนึง่) ปี ก่อนวนักู้ยืมเงิน 

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ของการกู้ ยืม
ตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมดังกล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์  AIMIRT    
และผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจา
เข้าท า ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจใน         
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จรายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตาม 
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แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิ
ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

นอกจากนี ้เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการด าเนินการกู้ยืมเงิน คณุจรัสฤทธ์ิจึงขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อนุมัติการมอบอ านาจให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จ านวน
เงินกู้  อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่น การด ารงสดัส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ 
AIMIRT ตามที่ตกลงกบัผู้ให้กู้  รายละเอียดหลกัประกนั ที่มติที่ประชมุไมไ่ด้ก าหนดไว้และเทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัมตขิองที่
ประชุม และ/หรือ ตามค าสัง่หรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ /หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก .ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนั หรือสญัญา 
หรือข้อผกูพนั อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และการ
ให้หลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงใน
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

(3) การเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน และสญัญาอื่นที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงิน
ระหวา่งกองทรัสต์ AIMIRT กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าว
ตาม (1) และ /หรือ (2) และ /หรือ (3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการในวาระนี ้คณุจรัสฤทธ์ิได้เรียนเชิญ คณุทิพาพรรณ ภทัร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT 
ให้ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา 

คณุทิพาพรรณ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เร่ืองที่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้เป็นรายการท่ีอาจเข้า
ข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์เห็น
ควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ซึง่อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัทรัสตี ในการนี ้ทรัสตีเห็นวา่รายการระหวา่งกนัระหวา่งกองทรัสต์ AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีตามที่
ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอขออนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้เป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท า
ธุรกรรมดงักลา่วเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปของบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี การท ารายการระหวา่งกนัระหวา่งกองทรัสต์ 
AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้อง   



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 38 ของทัง้หมด 61 หน้า  

ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่น
ขยายเพิ่มเติม) สามารถกระท าได้และมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เนื่องจากมลูค่า
การกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติในครัง้นีก้บัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในปัจจุบนั ท าให้หนีส้ิน
ของกองทรัสต์ AIMIRT จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT 
ภายหลงัการกู้ยืมเงิน  และการที่กองทรัสต์ AIMIRT อาจให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินดงักลา่วนัน้มิได้เป็น
การขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ในการนี ้ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวน
รวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้อยสิบล้าน) บาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดูี      แป
ซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) รวมถึงการมอบอ านาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี ดงัท่ีคุณจรัสฤทธ์ิชีแ้จงต่อท่ี
ประชมุ 

การเข้าท ารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุม ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัส
ตี ซึง่รายการนีอ้าจเข้าขา่ยเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่
ประชมุจะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัทรัสตี 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซกัถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถาม ประธานฯ จึง
ขอให้ลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 
(หนึง่ร้อยสบิล้าน) บาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 80,916,409 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 96.3865 
- ไมเ่ห็นด้วย 3,033,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 3.6135 
- งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
- บตัรเสยี - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และไมม่ีเสยีงคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 39 ของทัง้หมด 61 หน้า  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/
หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุอมร จฬุาลกัษณานกุลู น าเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุอมร แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิ
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม โดยจดัท าเป็นรายละเอียดบญัชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้  ทรัสต์ ทัง้นี ้
การแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่วไม่ได้เป็นการแก้ไขเง่ือนไขสาระส าคญัอนักระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด รวมถึง
การเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตัิการท ารายการในวาระนี ้คุณอมรได้เรียนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภทัร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT 
ให้ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา 

คณุทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชมุว่า การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT  การ
เข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และ         การ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม มิได้เป็นการขดัตอ่
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ในการนี ้ประธานฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ ทรัสต์
ของกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ AIMIRT และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ
เพิ่มเติม 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) 
วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม ประธาน
ฯ จึงขอให้ลงมติในวาระนี ้



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 40 ของทัง้หมด 61 หน้า  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้าท า 
และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 52,715,009 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 96.6388 
- ไมเ่ห็นด้วย 1,833,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 3.3612 
- งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
- บตัรเสยี - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกู้ยมืเงนิในวงเงนิสินเชื่อหมุนเวียน (ตั๋วสัญญาใช้เงนิ) จ านวนรวมไม่เกนิ 
50 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อค า้ประกัน (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อม
บ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์  AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการใช้สาธารณูปโภคของ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้ จัดการ น าเสนอว่าระนีต้่อท่ี
ประชมุ 

คณุจรัสฤทธ์ิ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิให้กองทรัสต์ 
AIMIRT กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแหง่หนึง่หรือหลายแหง่ และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรือผู้ให้กู้
ที่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกนัชีวิต และบริษัท
ประกนัวินาศภยั โดยผู้ ให้กู้อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (ตัว๋
สัญญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกัน (Bank Guarantee) 
จ านวนรวมไมเ่กิน 10,000,000 (สบิล้าน) บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกนั
การใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT และอนุมัติให้กองทรัสต์ AIMIRT อาจน าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางสว่น ไปเป็นหลกัประกนัในการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT 

ซึง่เมื่อรวมกบัเงินกู้ภายใต้สญัญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยูใ่นปัจจบุนัของกองทรัสต์ AIMIRT ระดบัหนีส้นิของ
กองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ วนัที่กองทรัสต์
เข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ซึง่ยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึง่ระบไุว้วา่ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้
ไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ส าหรับ
กองทรัสต์ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) จากการจัดอันดับความ
นา่เช่ือถือครัง้ลา่สดุโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 (หนึง่) 
ปี ก่อนวนักู้ยืมเงิน 
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อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ของการกู้ ยืม
ตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้
ถือหนว่ยเป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจาเข้าท า 
ลงนาม จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการ
ดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ  

นอกจากนี ้เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินการกู้ ยืมเงิน คุณจรัสฤทธ์ิขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อนมุตัิมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จ านวน
เงินกู้  อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่น การด ารงสดัส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ 
AIMIRT ตามที่ตกลงกบัผู้ให้กู้  รายละเอียดหลกัประกนั ที่มติที่ประชมุไมไ่ด้ก าหนดไว้และเทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัมตขิองที่
ประชุม และ/หรือ ตามค าสัง่หรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก .ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนั หรือสญัญา 
หรือข้อผกูพนั อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และการ
ให้หลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงใน
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

(3) การเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน และสญัญาอื่นที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงิน
ระหวา่งกองทรัสต์ AIMIRT กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าว
ตาม (1) และ /หรือ (2) และ /หรือ (3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการในวาระนี ้คณุจรัสฤทธ์ิได้เรียนเชิญ คณุทิพาพรรณ ภทัร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT 
ให้ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา 

คณุทิพาพรรณ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เร่ืองที่ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้เป็นรายการท่ีอาจเข้า
ข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์เห็น
ควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ซึง่อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัทรัสตี ในการนี ้ทรัสตีเห็นวา่รายการระหวา่งกนัระหวา่งกองทรัสต์ AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีตามที่
ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอขออนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้เป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท า
ธุรกรรมดงักลา่วเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปของบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี การท ารายการระหวา่งกนัระหวา่งกองทรัสต์ 
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AIMIRT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้อง   

ทรัสตีเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกนัการ
ใช้สาธารณปูโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT สามารถกระท าได้และมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของ
กองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เนื่องจากมลูคา่การกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติในครัง้นีก้บั
การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในปัจจุบนั ท าให้หนีส้ินของกองทรัสต์ AIMIRT จะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลงัการกู้ ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์ AIMIRT อาจให้หลกัประกันที่
เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินดังกล่าวนัน้มิได้เป็นการขัดต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

ในการนี ้ประธานฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินในวงเงินสนิเช่ือหมนุเวยีน 
(ตัว๋สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกนั (Bank Guarantee) 
จ านวนรวมไมเ่กิน 10,000,000 (สบิล้าน) บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกนั
การใช้สาธารณปูโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการมอบอ านาจให้ผู้ จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 
ดงัท่ีคณุจรัสฤทธ์ิชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

การเข้าท ารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุม ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัส
ตี ซึง่รายการนีอ้าจเข้าขา่ยเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กบัทรัสตี ดงันัน้ มติที่
ประชมุจะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว  บริษัทจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของ  
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัทรัสตี   

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) 
วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม     
ประธานฯ จึงขอให้ลงมติในวาระนี ้ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (ตัว๋สญัญาใช้เงิน) จ านวน 
รวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกัน (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 
10,000,000 (สิบล้าน) บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของ
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กองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์  AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการใช้
สาธารณปูโภคของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 82,849,909 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.6897 
- ไมเ่ห็นด้วย 1,100,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.3103 
- งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
- บตัรเสยี - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และไมม่ีเสยีงคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี  ้

(1) คุณอนุ ว่องสารกิจ มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ปัจจุบันระดับหนีส้ินของกองทรัสต์ 
AIMIRT อยูท่ี่อตัราเทา่ใด โดยการค านวณอตัราหนีส้นินีม้ีฐานการค านวณจากอะไร และภายหลงัการเพิ่มทุนก็จะไม่เกิน
กวา่ร้อยละ 35 (สามสบิห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ตามที่กฎหมายก าหนดใช่หรือไม่ 

คุณจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า ปัจจุบันกองทรัสต์ AIMIRT มีระดับหนีส้ินอยู่ที่ประมาณร้อยละ 27 
(ยี่สิบเจ็ด) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม โดยฐานการค านวณระดบัหนีส้ินจะค านวณจากจ านวนเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์ 
AIMIRT ต่อมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT และภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เมื่อรวมจ านวนเงินกู้ยืมทัง้หมด
ของกองทรัสต์แล้ว ระดบัหนีส้ินตามที่ประมาณการจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
AIMIRT ซึง่จะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ตามที่กฎหมายก าหนด 

คณุอน ุสอบถามต่อไปว่า ระดบัหนีส้ินของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลงัการเพิ่มทนุอยู่ที่ร้อย
ละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ถือวา่ใกล้ถึงเกณฑ์สงูสดุที่กฎหมายก าหนดแล้ว จะกระทบตอ่แนวโน้มการลงทนุเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือไม ่

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า การลงทนุเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เป็นกรณีใช้เงินกู้ เพียง
แหลง่เดียวในการเข้าซือ้ทรัพย์สินเพิ่มเติม แต่จะเป็นกรณีการใช้เงินทนุจากแหลง่ต่าง  ๆ ประกอบกนั เช่น เงินจากการ
เพิ่มทนุ และเงินจากการกู้ยืมเงิน ดงัเช่นการลงทนุเพิ่มเติมในครัง้ที่ 1 นี ้อยา่งไรก็ตามระดบัหนีส้นิของกองทรัสต์ AIMIRT 
ภายหลงัการเพิ่มทนุ ซึง่แม้จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม แตต่ามกฎเกณฑ์แล้ว กองทรัสต์ AIMIRT 
จะยงัสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้อีก 

(2) คณุมนต์ชยั ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตวัเอง สอบถามวา่ กองทรัสต์ AIMIRT มีเกณฑ์ใน
การพิจารณาอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return (IRR)) ในการเลือกลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ระหว่าง
การลงทนุในกรรมสทิธ์ิกบัการลงทนุในสทิธิการเช่าอยา่งไร  

คณุธนาเดช ชีแ้จงว่า อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีทัง้หมด 2 ระดบั คือ ระดบักองทรัสต์ 
และระดบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในระดบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้จะขึน้อยู่กบัมลูค่าหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะทา่น
ซือ้ สว่นอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ระดบักองทรัสต์ โดยทัว่ไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-9 ต่อปี จึงจะถือเป็น
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ AIMIRT สนใจและเลอืกมาพิจารณาวา่จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนินัน้หรือไม่ 
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อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมนอกจาก
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) แล้ว กองทรัสต์ AIMIRT อาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงของ
ทรัพย์สินนัน้ (2) การแข่งขนัทางการตลาด เป็นต้น ซึ่งหากเป็นกรณีที่ทรัพย์สินค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
ได้ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้เล็กน้อย แต่เป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต ่า กองทรัสต์ AIMIRT ก็อาจพิจารณาลงทนุในทรัพย์สนิ
นัน้ 

 เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคณุผู้มีสว่นเก่ียวข้อง และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายธนะชยั สนัตชิยักลู) 
ประธานท่ีประชมุ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุ 

ในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
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