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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2562  
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  
 

 ประชุมเมื่อวันที่  29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน  เลขที่  662  
ถนนพระรามสี ่แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 
การแนะน าก่อนประชุม 

 นางสาวกนกภคั อนนัต์ณฐัศิริ พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) กลา่วต้อนรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแนะน าตวัแทนจาก
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ 

AIMIRT”) และตวัแทนจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตี  (“ทรัสตี”) ของกองทรัสต์ 
AIMIRT และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชมุในวนันี ้ดงันี ้
 
1. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม 
คณุธนะชยั สนัติชยักลู ประธานในที่ประชมุ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
คณุไพสฐิ แก่นจนัทน์ กรรมการ 
เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ 
คณุอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ 
คณุจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผู้จดัการ และกรรมการ 
 

2. ทรัสตี 
คณุอรอนงค์ ชยัธง ผู้อ านวยการ  
 

3. ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
 
ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT 

ประจ าปี 2562 (“ที่ประชุม”) วา่มีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ณ เวลาเร่ิมประชมุ
ทัง้หมด 117 คน ถือหน่วยทรัสต์รวมทัง้สิน้ 73,732,809 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 47.5696 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมด คือ 155,000,000 หน่วย ครบเป็นองค์ประชุม และพิธีกรได้ชีแ้จงขัน้ตอนการประชุมในการประชุม 
ครัง้นี ้ดงันี ้
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(1) การประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2562 ของกองทรัสต์ AIMIRT ทกุวาระเป็นวาระพิจารณา
เพื่อรับทราบ จะไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

(2) ก่อนสิน้สดุการพิจารณาในแตล่ะวาระ ทา่นผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสอบถามค าถามตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับวาระนัน้ ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยกรุณาแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมทัง้แจ้งด้วยว่า เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาด้วย
ตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

ในล าดบัต่อไป พิธีกรได้เชิญ คุณธนะชัย สนัติชัยกูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2562 ของกองทรัสต์ 
AIMIRT และได้แจ้งวาระการประชมุทัง้หมด 5 วาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 

วาระท่ี 4 พิจารณาและรับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 

วาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
เร่ิมการประชุม 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมวา่ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระรายงาน
เพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้และสรุปวา่ที่ประชมุได้รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 
1/2561 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม       
คณุจรัสฤทธ์ิ แจ้งว่า ผู้จดัการกองทรัสต์ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 



 
 
 
 

 
3/8 

 

ตามที่ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว และ
ขอมอบหมายให้ คณุญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
ข้อมลูที่ส าคญัของกองทรัสต์ตอ่ที่ประชมุ 

คณุญาณิชศา น าเสนอรายละเอียดข้อมลูที่ส าคญัของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยทรัพย์สนิ
ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์ประเภทห้องเย็นและคลงัสินค้า ซึง่เป็นการลงทนุในรูปแบบ Freehold 
หรือกรรมสทิธ์ิทัง้หมด มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ประมาณ 2,407 ล้านบาท พืน้ท่ีให้เช่ารวม 100% 

ส าหรับผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในประจ าปี 2561 สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผลการด าเนินงาน  

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทนุสทุธิ
ทัง้สิน้จ านวน 125.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 124.19 ล้านบาท จากปี 2560 ทัง้นี ้เนื่องจากในปี 2560 กองทรัสต์ได้จดัตัง้ขึน้เมือ่
วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 ท าให้กองทรัสต์มีการรับรู้ผลการด าเนินงานเพียง 10 วนั คือ ตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนั
จดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในขณะท่ีในปี 2561 กองทรัสต์มีการรับรู้ผลการด าเนินงานเต็มปี 

ในปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจ านวน 175.75 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากคา่เช่าจากโครงการ JWD 
(ได้แก่ โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการดาต้าเซฟ) ประมาณ 75% ของรายได้รวม 
และสว่นท่ีเหลอือีกประมาณ 25% ของรายได้รวม เป็นรายได้คา่เช่าและคา่บริการจากโครงการทิพย์ 7 และมีคา่ใช้จ่าย รวม
ทัง้สิน้ 50.29 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ในปี 2561 กองทรัสต์มีก าไรสทุธิจากเงินลงทนุรวมทัง้สิน้จ านวน 165.26 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 
ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จ านวน 0.06 ล้านบาท และก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงิน
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 165.20 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจ าปี 
สง่ผลให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานอยูท่ี่ 290.72 ล้านบาท 

2) ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์  

สนิทรัพย์: 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้  2,517.05 ล้านบาท โดยหลัก

ประกอบด้วยเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม จ านวน 2,406.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 ประมาณ 
266.72 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่เกิดขึน้จากการสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิประจ าปี รวมทัง้การลงทนุเพิ่มเติมในเดือนธนัวาคม 2561  

หนีส้นิ:  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีหนีส้ินรวมจ านวน 763.25 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วยเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 698 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 ประมาณ 108 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้สนบัสนนุการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2561 โดยมีเง่ือนไขในการช าระ
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ดอกเบีย้เป็นรายเดือน และช าระคืนเงินต้นครัง้เดียวทัง้จ านวนภายในเดือนธันวาคม 2565 ทัง้นี ้อตัราส่วนกู้ ยืมเงินของ
กองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบัร้อยละ 27.73 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ซึง่ยงัเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

สนิทรัพย์สทุธิ: 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิทัง้สิน้ 1,753.80 ล้านบาท ประกอบด้วยทนุที่ได้รับ

จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ านวน 1,550 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 203.80 ล้านบาท มีสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
11.3148 บาท  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี ้

(1) คุณสรุเชษฐ์ วินิยกุล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามว่า กองทรัสต์มีก าไรสะสม
จ านวน 203.80 ล้านบาท แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมากองทรัสต์มีการกู้ ยืมเงินจ านวน 108 ล้าน เพื่อใช้ในการเข้าลงทุนใน
โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิก (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เหตุใดผู้จัดการกองทรัสต์ไม่น าก าไรสะสมดงักล่าวมาใช้ในการเข้า
ลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิก (สว่นขยายเพิ่มเติม) 

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงวา่ กองทรัสต์น าก าไรสะสมที่กองทรัสต์มีอยู่ทัง้หมดไปเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ฉะนัน้ หากผู้จดัการกองทรัสต์น าก าไรสะสมที่กองทรัสต์มีอยู่ไปใช้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
เพิ่มเติม อาจท าให้กองทรัสต์ไมม่ีก าไรสะสมเพียงพอท่ีจะเฉลีย่เป็นเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึง่กองทรัสต์มีนโยบาย
ที่จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งสม ่าเสมอ อีกทัง้การกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมยงัเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้พิจารณาอนมุตัิ และไม่ท าให้อตัราสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมด้วยเ งินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินเป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมด้วยเงิน
ก าไรสะสมของกองทรัสต์ 

คุณสรุเชษฐ์ วินิยกุล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามต่อไปว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามญัของกองทรัสต์ 
ครัง้ที่ 1/2561 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ ปัจจบุนัผา่นมา 4 เดือนแล้วแตก่องทรัสต์ยงัไมเ่ข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทนุเพิ่มเติม จึงอยากสอบถามวา่กองทรัสต์จะด าเนินการเพิ่มทนุเมื่อใด 

คณุอมร จุฬาลกัษณานกุูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า การเพิ่มทนุกองทรัสต์ตามที่ได้รับ
มติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ทัง้นี ้ขัน้ตอนในการเพิ่มทนุมีขัน้ตอนการ
ตรวจสอบสถานะทรัพย์สนิ ตรวจสอบโครงสร้างทรัพย์สิน และขัน้ตอนอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ ยงัมีขัน้ตอนการ
พิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ขอเรียนชีแ้จงแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ว่า 
ปัจจบุนักระบวนการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ยงัอยูใ่นกรอบระยะเวลาที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้คาดการณ์ไว้ 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็น
วาระรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 

 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่  31 

ธันวาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม       
คณุจรัสฤทธ์ิ แจ้งว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ 
ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั ตามที่ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้
แล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย: บาท 

รายการงบดุลที่ส าคัญ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 2,406,718,751 2,140,000,000 
สนิทรัพย์อื่น 110,329,411 153,588,503 
รวมสินทรัพย์ 2,517,048,162 2,293,588,503 
เงินมดัจ ารับจากคา่เช่า 55,580,484 50,220,500 
เงินกู้ยืมระยะยาว 698,000,000 590,000,000 
หนีส้นิอื่น 9,664,724 102,100,736 
รวมหนีส้ิน 763,245,208 742,321,236 
สินทรัพย์สุทธิ 1,753,802,954 1,551,267,267 

หน่วย: บาท 

รายการงบก าไรขาดทุนที่ส าคญั 
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

2561 
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

2560 
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 175,141,298 2,808,287 
รายได้ดอกเบีย้และรายได้อื่น 606,839 72,303 
รวมรายได้ 175,748,137 2,880,590 
รวมค่าใช้จ่าย 50,290,536 1,613,323 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 125,457,601 1,267,267 
ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 165,257,586 -                                                     
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 290,715,187 1,267,267 
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี ้

(1) คุณนภาพร สริุนทราบูรณ์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามว่า ก าไรสทุธิจากเงิน
ลงทนุต้องเสยีภาษีหรือไม่ 

คุณจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้     
นิติบคุคล  

(2) คุณสรุเชษฐ์ วินิยกุล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามว่า กองทรัสต์มีการเตรียม
แผนการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะครบก าหนดในอีกประมาณ 4 ปีข้างหน้า จ านวนประมาณ 698 ล้านบาท อย่างไร 
เพื่อให้ไมก่ระทบกบัการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

คณุอมร จุฬาลกัษณานกุลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีการก าหนด
แนวทางในการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่กองทรัสต์มีไว้ลว่งหน้าแล้ว เช่น เมื่อใกล้ครบก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงิน
กู้ ยืม กองทรัสต์จะต้องมีการสะสมกระแสเงินสดเพื่อช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือกองทรัสต์อาจพิจารณากู้ ยืมเงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี  ้(Refinance) ซึ่งเป็นขัน้ตอนปกติของการวางแผนโครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์  (Financial 
Engineering) ทัง้นี ้อตัราสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระ
รายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอมร จุฬาลกัษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้น าเสนอต่อที่
ประชุม คณุอมร แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีคุณสมบตัิ
และประสบการณ์เหมาะสม เป็นท่ียอมรับ อีกทัง้มีมาตรฐานการท างานท่ีดี และเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกองทรัสต์สงูสดุ โดย
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่เสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้มีมติอนมุตัิ ดงันี ้

(1) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ในปี 2562 
โดยมีรายช่ือ ดงัตอ่ไปนี ้ 

-  นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียน 3734  หรือ 
-  นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย เลขทะเบียน 4172  หรือ 
-  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เลขทะเบียน 5315  หรือ 
-  นางสาวสริิกร เพลนิพิศศิริ เลขทะเบียน 5234 
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โดยผู้สอบบญัชีและบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียหรือรายการท่ี
อาจก่อให้เกิดมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตี หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์
หรือทรัสตี  

(2) ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรับการสอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 1,350,000 
บาท ทัง้นี ้คา่ตอบแทนประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

1,200,000 บาท 1,350,000 บาท 12.5% 

คุณอมร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้ เกิดมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัสตี โดยมีความเป็นอิสระต่อ
การท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ดงักล่าว และเห็นสมควรให้
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรับผู้ สอบบัญชีดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 1,350,000 บาท ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของ
ส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมวา่ เนื่องจากวาระนี เ้ป็นวาระรายงาน
เพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2562 

วาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี  ้

(1) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่แจ้งช่ือ สอบถามว่า ในปี 2562 ทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั จะ
สามารถท ารายได้ให้แก่กองทรัสต์เพิ่มขึน้หรือลดลง และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ได้ประมาณการไว้มีมลูคา่เพิ่มขึน้หรือลดลง 

คณุจรัสฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า ทรัพย์สินของกองทรัสต์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ 1. โครงการกลุ่ม 
JWD ได้แก่ โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการดาต้าเซฟ และ 2. โครงการทิพย์ 7 

ส าหรับทรัพย์สนิโครงการกลุม่ JWD มีบริษัทในกลุม่เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)
เช่า โดยเป็นการให้เช่ากลบัทัง้โครงการ สญัญาเช่าเป็นสญัญา 10 ปี มีเง่ือนไขให้ตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีก 2 คราว คราวละ 
10 ปี ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับค่าเช่าจากผู้ เช่าตรงตามก าหนดเวลาการช าระเงินคา่เช่า ส าหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ทรัพย์สินกรณีเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยจะเป็นหน้าที่ของผู้ เช่า แต่หากเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินกรณี
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ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารจะเป็นหน้าที่ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพย์สินกลุม่นีเ้ป็นอาคารที่มีอายอุาคาร
น้อย จึงมีคา่บ ารุงรักษาสว่นโครงสร้างอาคารท่ีไมส่งู 

ส าหรับทรัพย์สนิโครงการทิพย์ 7 รายได้คา่เช่ายงัคงเดิม ผู้ เช่ารายยอ่ยตามสญัญาเช่าช าระคา่เช่า
ตรงตามก าหนดเวลาการช าระเงินค่าเช่า และเนื่องจากทรัพย์สินในโครงการนีม้ีมาตรฐานการก่อสร้างที่สูง ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จึงไมก่งัวลวา่จะมีคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการซอ่มแซมเกินกวา่ที่ได้ประมาณการไว้ 

 
เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุ

ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลาประมาณ 14.40 น. 
        

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายธนะชยั สนัตชิยักลู) 
ประธานท่ีประชมุ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุ 

ในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

 


