รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2562
ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุ ษ บา ชั น้ 1 โรงแรมแมนดาริ น เลขที่ 662
ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
การแนะนาก่ อนประชุม
นางสาวกนกภัค อนันต์ณฐั ศิริ พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และแนะนาตัวแทนจาก
บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริษัท” หรื อ “ผู้จัดการกองทรัสต์ ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรัสต์ ” หรื อ “กองทรัสต์
AIMIRT”) และตัวแทนจากบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตี (“ทรั สตี”) ของกองทรัสต์
AIMIRT และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
1.

ผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ ท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
คุณธนะชัย สันติชยั กูล
ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
คุณไพสิฐ แก่นจันทน์
กรรมการ
เรื ออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
กรรมการอิสระ
คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการ
คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการ

2.

ทรัสตี
คุณอรอนงค์ ชัยธง

3.

ผู้อานวยการ

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริ ษัท ชริ นทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด

ก่ อ นเริ่ ม พิ จ ารณาวาระการประชุม พิ ธี ก รแถลงต่อ ที่ ประชุม สามัญ ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ข องกองทรั สต์ AIMIRT
ประจาปี 2562 (“ที่ประชุม”) ว่ามีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่ มประชุม
ทัง้ หมด 117 คน ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ร วมทัง้ สิน้ 73,732,809 หน่ว ย คิ ด เป็ นร้ อยละ 47.5696 ของหน่ว ยทรั สต์ ที่ อ อกและ
จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
คือ 155,000,000 หน่วย ครบเป็ นองค์ประชุม และพิธีกรได้ ชี ้แจงขันตอนการประชุ
้
มในการประชุม
ครัง้ นี ้ ดังนี ้
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(1)
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562 ของกองทรัสต์ AIMIRT ทุกวาระเป็ นวาระพิจารณา
เพื่อรับทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
(2)
ก่อนสิ ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้ าร่วมประชุมสามารถสอบถามคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับวาระนัน้ ๆ ได้ ตามความเหมาะสม โดยกรุ ณาแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อมทังแจ้
้ งด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาด้ วย
ตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ในลาดับต่อไป พิธีกรได้ เชิญ คุณธนะชัย สันติชัยกูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562 ของกองทรัสต์
AIMIRT และได้ แจ้ งวาระการประชุมทังหมด
้
5 วาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจาปี 2561

วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ ทราบงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุน สาหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561

วาระที่ 4

พิจารณาและรับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562

วาระที่ 5

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ พร้ อม
หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้ งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระรายงาน
เพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุปว่าที่ประชุมได้ รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2561
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณ จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอต่อที่ประชุม
คุณจรัสฤทธิ์ แจ้ งว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2/8

ตามที่ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว และ
ขอมอบหมายให้ คุณญาณิชศา ชาติวฒ
ุ ิกอบกุล ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียด
ข้ อมูลที่สาคัญของกองทรัสต์ตอ่ ที่ประชุม
คุณญาณิชศา นาเสนอรายละเอียดข้ อมูลที่สาคัญของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยทรัพย์สนิ
ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน ประกอบด้ วย อสังหาริ มทรัพย์ประเภทห้ องเย็นและคลังสินค้ า ซึง่ เป็ นการลงทุนในรูปแบบ Freehold
หรื อกรรมสิทธิ์ทงหมด
ั้
มีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้นประมาณ 2,407 ล้ านบาท พื ้นที่ให้ เช่ารวม 100%
สาหรับผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในประจาปี 2561 สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1)

ผลการดาเนินงาน

สาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ
ทังสิ
้ ้นจานวน 125.46 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 124.19 ล้ านบาท จากปี 2560 ทังนี
้ ้ เนื่องจากในปี 2560 กองทรัสต์ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเมือ่
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทาให้ กองทรัสต์มีการรับรู้ ผลการดาเนินงานเพียง 10 วัน คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วัน
จัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในขณะที่ในปี 2561 กองทรัสต์มีการรับรู้ผลการดาเนินงานเต็มปี
ในปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้ รวมจานวน 175.75 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ จากค่าเช่าจากโครงการ JWD
(ได้ แก่ โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และโครงการดาต้ าเซฟ) ประมาณ 75% ของรายได้ รวม
และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 25% ของรายได้ รวม เป็ นรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การจากโครงการทิพย์ 7 และมีคา่ ใช้ จ่าย รวม
ทังสิ
้ ้น 50.29 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 กองทรัสต์มีกาไรสุทธิจากเงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้นจานวน 165.26 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย
กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นและยังไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จานวน 0.06 ล้ านบาท และกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงิน
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จานวน 165.20 ล้ านบาท จากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจาปี
ส่งผลให้ กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานอยูท่ ี่ 290.72 ล้ านบาท
2)

ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์

สินทรัพย์:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรั สต์ มีสินทรั พย์ รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 2,517.05 ล้ านบาท โดยหลัก
ประกอบด้ วยเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม จานวน 2,406.72 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ประมาณ
266.72 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงิ นลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ที่เกิ ดขึน้ จากการสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ประจาปี รวมทังการลงทุ
้
นเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2561
หนี ้สิน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีหนี ้สินรวมจานวน 763.25 ล้ านบาท โดยหลักประกอบด้ วยเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 698 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ประมาณ 108 ล้ านบาท จากเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2561 โดยมีเงื่อนไขในการชาระ
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ดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน และชาระคืนเงินต้ นครัง้ เดียวทังจ
้ านวนภายในเดือนธันวาคม 2565 ทังนี
้ ้ อัตราส่วนกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับร้ อยละ 27.73 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม ซึง่ ยังเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
สินทรัพย์สทุ ธิ:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิทงสิ
ั ้ ้น 1,753.80 ล้ านบาท ประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับ
จากผู้ถือหน่วยทรัสต์จานวน 1,550 ล้ านบาท และกาไรสะสมจานวน 203.80 ล้ านบาท มีสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยเท่ากับ
11.3148 บาท
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1) คุณสุรเชษฐ์ วินิยกุล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตัวเอง สอบถามว่า กองทรัสต์มีกาไรสะสม
จานวน 203.80 ล้ านบาท แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมากองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินจานวน 108 ล้ าน เพื่อใช้ ในการเข้ าลงทุนใน
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิก (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เหตุใดผู้จัดการกองทรัสต์ไม่นากาไรสะสมดังกล่าวมาใช้ ในการเข้ า
ลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิก (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า กองทรัสต์นากาไรสะสมที่กองทรัสต์มีอยู่ทงหมดไปเฉลี
ั้
่ยจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ฉะนัน้ หากผู้จดั การกองทรั สต์นากาไรสะสมที่กองทรัสต์มีอยู่ไปใช้ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
เพิ่มเติม อาจทาให้ กองทรัสต์ไม่มีกาไรสะสมเพียงพอที่จะเฉลีย่ เป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ซึง่ กองทรัสต์มี นโยบาย
ที่จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างสม่าเสมอ อีกทังการกู
้
้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมยังเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ พิจารณาอนุมตั ิ และไม่ทาให้ อัตราส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมด้ วยเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน เป็ นประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมด้ วยเงิน
กาไรสะสมของกองทรัสต์
คุณสุรเชษฐ์ วินิยกุล ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามต่อไปว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญของกองทรัสต์
ครัง้ ที่ 1/2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ปั จจุบนั ผ่านมา 4 เดือนแล้ วแต่กองทรัสต์ยงั ไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จึงอยากสอบถามว่ากองทรัสต์จะดาเนินการเพิ่มทุนเมื่อใด
คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า การเพิ่มทุนกองทรัสต์ตามที่ได้ รับ
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 อยู่ระหว่างการดาเนินการ ทังนี
้ ้ ขันตอนในการเพิ
้
่มทุนมีขนตอนการ
ั้
ตรวจสอบสถานะทรัพย์สนิ ตรวจสอบโครงสร้ างทรัพย์สิน และขันตอนอื
้
่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด อีกทัง้ ยังมีขนตอนการ
ั้
พิจารณาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ (แบบ 69-REIT) ซึ่งปั จจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ขอเรี ยนชี ้แจงแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ว่า
ปั จจุบนั กระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ยงั อยูใ่ นกรอบระยะเวลาที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ คาดการณ์ไว้
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้ งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้เป็ น
วาระรายงานเพื่อ รับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ AIMIRT ประจาปี 2561
วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ ทราบงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้นาเสนอต่อที่ประชุม
คุณจรัสฤทธิ์ แจ้ งว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์
ได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ บริ ษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อี
วาย จากัด ตามที่ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
แล้ ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงั ต่อไปนี ้
หน่วย: บาท

รายการงบดุลที่สาคัญ
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินมัดจารับจากค่าเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ

31 ธันวาคม 2561
2,406,718,751
110,329,411
2,517,048,162
55,580,484
698,000,000
9,664,724
763,245,208
1,753,802,954

31 ธันวาคม 2560
2,140,000,000
153,588,503
2,293,588,503
50,220,500
590,000,000
102,100,736
742,321,236
1,551,267,267
หน่วย: บาท

รายการงบกาไรขาดทุนที่สาคัญ
รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบี ้ยและรายได้ อื่น
รวมรายได้
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2561
175,141,298
606,839
175,748,137
50,290,536
125,457,601
165,257,586
290,715,187
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1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2560
2,808,287
72,303
2,880,590
1,613,323
1,267,267
1,267,267

ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1) คุณนภาพร สุรินทราบูรณ์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตัวเอง สอบถามว่า กาไรสุทธิ จากเงิน
ลงทุนต้ องเสียภาษี หรื อไม่
คุณจรั สฤทธิ์ ชี แ้ จงว่า กองทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้
นิติบคุ คล
(2) คุณสุรเชษฐ์ วินิยกุล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตัวเอง สอบถามว่า กองทรัสต์มีการเตรี ยม
แผนการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะครบกาหนดในอีกประมาณ 4 ปี ข้ างหน้ า จานวนประมาณ 698 ล้ านบาท อย่างไร
เพื่อให้ ไม่กระทบกับการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ มีการกาหนด
แนวทางในการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่กองทรัสต์มีไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว เช่น เมื่อใกล้ ครบกาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงิน
กู้ยืม กองทรั สต์ จะต้ องมีการสะสมกระแสเงิ นสดเพื่อชาระคืนเงิ นกู้ยืม หรื อกองทรั สต์ อาจพิจารณากู้ยืมเงิ นเพื่อ ปรั บ
โครงสร้ างหนี ้ (Refinance) ซึ่ ง เป็ นขัน้ ตอนปกติ ข องการวางแผนโครงสร้ างทางการเงิ น ของกองทรั ส ต์ (Financial
Engineering) ทังนี
้ ้ อัตราส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ยงั คงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้ งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระ
รายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไร
ขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4

พิจารณาและรับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณ อมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอต่อที่
ประชุม คุณอมร แจ้ งว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาและมีความเห็นว่า บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีคุณสมบัติ
และประสบการณ์เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับ อีกทังมี
้ มาตรฐานการทางานที่ดี และเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกองทรัสต์สงู สุด โดย
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ มีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
(1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ในปี 2562
โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
- นางสาวรัตนา
จาละ
เลขทะเบียน 3734 หรื อ
- นางนงลักษณ์
พุม่ น้ อย
เลขทะเบียน 4172 หรื อ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง
เลขทะเบียน 5315 หรื อ
- นางสาวสิริกร
เพลินพิศศิริ
เลขทะเบียน 5234
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โดยผู้สอบบัญชีและบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียหรื อรายการที่
อาจก่อให้ เกิดมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อทรัสตี หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้จัดการกองทรัสต์
หรื อทรัสตี
(2) กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนประจาปี 2562 สาหรับการสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน 1,350,000
บาท ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนประจาปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทน

ปี 2561
1,200,000 บาท

ปี 2562
1,350,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
12.5%

คุณอมร ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้
ปฏิ บัติ หน้ าที่ อย่างเหมาะสมและไม่ มี ความสัม พัน ธ์ ห รื อส่ว นได้ เ สีย หรื อ รายการที่ อาจก่ อให้ เกิ ด มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตี โดยมีความเป็ นอิสระต่อ
การทาหน้ าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังกล่าว และเห็นสมควรให้
กาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 สาหรั บผู้สอบบัญชี ดังกล่าว เป็ นจานวนเงิ น 1,350,000 บาท ในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชี
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้ส อบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของ
สานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้ งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี เ้ ป็ นวาระรายงาน
เพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุ ปว่าที่ประชุมได้ รับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี 2562
วาระที่ 5

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

(1) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่แจ้ งชื่อ สอบถามว่า ในปี 2562 ทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั จะ
สามารถทารายได้ ให้ แก่กองทรั สต์ เ พิ่มขึน้ หรื อ ลดลง และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ที่ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์ได้ ประมาณการไว้ มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า ทรัพย์สินของกองทรัสต์สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ 1. โครงการกลุ่ม
JWD ได้ แก่ โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และโครงการดาต้ าเซฟ และ 2. โครงการทิพย์ 7
สาหรับทรัพย์สนิ โครงการกลุม่ JWD มีบริ ษัทในกลุม่ เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เช่า โดยเป็ นการให้ เช่ากลับทังโครงการ
้
สัญญาเช่าเป็ นสัญญา 10 ปี มีเงื่อนไขให้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว คราวละ
10 ปี ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับค่าเช่าจากผู้เช่าตรงตามกาหนดเวลาการชาระเงินค่าเช่า สาหรับค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม
ทรั พย์ สิน กรณี เป็ นการซ่อมแซมเล็กน้ อยจะเป็ นหน้ าที่ข องผู้เช่า แต่หากเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมทรั พย์ สิน กรณี
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ซ่อมแซมโครงสร้ างอาคารจะเป็ นหน้ าที่ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพย์สินกลุม่ นี ้เป็ นอาคารที่มีอายุอาคาร
น้ อย จึงมีคา่ บารุงรักษาส่วนโครงสร้ างอาคารที่ไม่สงู
สาหรับทรัพย์สนิ โครงการทิพย์ 7 รายได้ คา่ เช่ายังคงเดิม ผู้เช่ารายย่อยตามสัญญาเช่าชาระค่าเช่า
ตรงตามกาหนดเวลาการชาระเงินค่าเช่า และเนื่องจากทรั พย์ สิน ในโครงการนีม้ ีมาตรฐานการก่อสร้ างที่สูง ผู้จัดการ
กองทรัสต์จึงไม่กงั วลว่าจะมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการซ่อมแซมเกินกว่าที่ได้ ประมาณการไว้
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 14.40 น.
ขอแสดงความนับถือ

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