
 

  
 

หน้าท่ี 1 
 

AIM 050/2561 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 
____________________________                                                                                  _____________________________________________________ 

 
   การประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) จัดขึน้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 
เวลา 9.00 น. ณ ห้องรสสคุนธ์ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพมหานคร โดย
มี นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 
 
   เลขานกุารบริษัทแนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
(“บริษัท”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของAIMIRT ทรัสตี และผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายธนะชยั สนัติชยักลู  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายไพสฐิ แก่นจนัทน์   กรรมการ    
3. เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั  กรรมการอิสระ 
4. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ 
5. นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ  กรรมการผู้จดัการ และกรรมการ  
  
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
2. นายพงษ์ธร สจีุรพนัธ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
3. นางสาวจาฏพุจัน์ อทุวนิช  ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ 
4. นางสาวองัคณา เทพประเสริฐวงัศา  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน และ 

 เลขานกุารบริษัท 
 
ตัวแทนทรัสตีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพิจิตตรา  ไตรรัตนธาดา  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
2. นางสาวอรอนงค์  ชยัธง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
3. นางสาวลลติา  อุ้ยนอง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมเกียรติ  แก้วทอง   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
    
   ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้บริษัทมิได้จดัให้มี Inspector เพื่อตรวจสอบการนบั
คะแนนเนื่องจากวาระการในการประชมุครัง้นี ้เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบทัง้หมด  
 
   ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีจ านวนรวม 
65 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 77,496,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 49.9975 ของจ านวนหน่วยที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์ ซึง่ครบองค์ประชมุ  
 
เร่ิมประชุม เวลา 9.00 น. 
 
   ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและเปิดประชุมสามัญผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1       รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 
 
   เลขานกุารบริษัทแจ้งวา่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนมีจ านวนรวม 71 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 86,154,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
55.5836 ของจ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์ 
 
   ประธานฯ เสนอท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 ซึง่บริษัทได้
รายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลส าคญัของ AIMIRT ที่เกิดขึน้ ตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัที่จัดตัง้
กองทรัสต์) จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ได้ปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเสนอรายละเอียดข้อมลูที่ส าคญั
ของกองทรัสต์  ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน สรุปได้ดงันี ้
 
   AIMIRT ได้ถกูจดัตัง้ขึน้ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 และได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2561 โดยมีบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์ และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ท าหน้าที่เป็นทรัสตี  โดยเข้าลงทนุครัง้แรกใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทห้องเย็นและคลงัสินค้า ซึ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อาคารคลงัห้องเย็น และ
อาคารคลงัสินค้า ของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ในพืน้ที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  โครงการเจดับเบิล้ยูดี             
แปซิฟิค และ โครงการดาต้าเซฟ บนถนนสวุินทวงศ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา ของกลุ่ม บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟ                 
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โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่ม JWD”)   โดยกลุ่ม JWD ได้เช่าทรัพย์สินเหล่านีจ้าก AIMIRT กลบัไปเพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  นอกจากนี ้AIMIRT ได้ลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคาร
คลงัสินค้า โครงการทิพย์ 7 ของบริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั (“TIP”) ในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  โดย         
ผู้ เช่าคลังสินค้าในโครงการทิพย์ 7 ประกอบด้วยบริษัทชัน้น าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์รวมทัง้สิน้ 2,140 ล้านบาท  พืน้ท่ีให้เช่ารวม 58,559 ตารางเมตร  ณ สิน้ปี 2560 AIMIRT มีอตัรา
การเช่าร้อยละ 100  โดยมีรายละเอียดการลงทนุดงันี ้

1. รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีลงทนุ  
   ทรัพย์สินที่ AIMIRT เข้าลงทนุตัง้อยู่ในบริเวณที่เป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ และ
อตุสาหกรรมอาหาร รวมถึงเป็นจุดยทุธศาสตร์ในอตุสาหกรรมการผลิตของประเทศ  อีกทัง้อยู่ใกล้กบัสนามบิน
และท่าเรือที่ส าคญั โดยมีสดัส่วนการลงทุนในห้องเย็นและคลงัสินค้าของโครงการ JWD ประมาณร้อยละ 47 
และร้อยละ 16  ของพืน้ท่ีให้เช่ารวมตามล าดบั   และคลงัสนิค้าของโครงการทิพย์ 7 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 37 ของพืน้ท่ีให้เช่ารวม  

2. ผู้ เช่าทรัพย์สนิ  
   ผู้ เช่าทรัพย์สินของ AIMIRT ได้แก่ บริษัทในกลุม่ JWD  ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
ห้องเย็นและโลจิสติกส์ โดย  JWD เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ เช่า
คลงัสนิค้าในพืน้ท่ีโครงการทิพย์ 7 ซึง่เป็นบริษัทชัน้น าสญัชาติไทยและญ่ีปุ่ นโดยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ 
อาทิ ชิน้สว่นอากาศยาน ระบบปรับอากาศ อปุกรณ์ส านกังาน และ ผู้ให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์ เป็นต้น 

3. อายเุฉลีย่ของสญัญาเช่า  
   ทรัพย์สินที่ AIMIRT เข้าลงทนุครัง้แรกประมาณร้อยละ 92  มีสญัญาเช่าที่มีอายสุญัญา
เฉลีย่ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกกวา่ร้อยละ 80 จะครบก าหนดหลงัจากปี 2566  
 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของ AIMIRT ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 
(วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งมีการด าเนินงานรวมจ านวน 10 วนั  AIMIRT มีรายได้จาก
การลงทนุสทุธิทัง้สิน้ 1.27 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,294 ล้านบาท โดยหลกัเป็นเงินลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2,140 ล้านบาท  นอกจากนี ้AIMIRT มีสินทรัพย์สทุธิทัง้สิน้ 1,551 ล้านบาท และมีเงิน
กู้ยืมระยะยาวจ านวน 590 ล้านบาท  โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ 
26 
 
   ที่ประชุมไมม่ีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผล
การด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 ตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2560  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 ตามทีเ่สนอ 
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วาระที่ 2        รับทราบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วันที่  22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้

กองทรัสต์) ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

 เลขานกุารบริษัทแจ้งวา่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนมีจ านวนรวม 69 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 86,146,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
55.5785 ของจ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์  

  
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัที่ 22 

ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี ซึง่ได้ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมแล้ว 
โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการน าเสนอรายละเอียดงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 
2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  สรุปได้ดงันี ้

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 AIMIRT มีสนิทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,294 ล้านบาท โดยเป็น

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2,140 ล้านบาท หนีส้นิรวมเป็นจ ำนวน 742 ล้ำนบำท และสนิทรัพย์สทุธิ
ทัง้สิน้ 1,551 ล้ำนบำท  โดยเป็นทนุท่ีได้รับจำกผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จ ำนวน 1,550 ล้ำนบำท  

  
ส ำหรับรอบระยะเวลำตัง้แตว่นัที่ 22 ธนัวำคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2560 ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนรวมจ ำนวน 10 วนั  AIMIRT มีรำยได้จำกกำรลงทนุสทุธิทัง้สิน้ 1.27 ล้ำนบำท โดยมำ
จำกรำยได้รวม 2.88 ล้ำนบำท และ คำ่ใช้จ่ำยรวม 1.61 ล้ำนบำท 
    
   ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้สอบถาม และกรรมการผู้จดัการชีแ้จงดงันี ้ 

นายสรุเชษฐ์ วินิยกูลเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 10,000 หน่วย  สอบถามว่าบริษัทจะใช้
แหลง่เงินทนุใดในการช าระเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 590 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งปัจจุบนั AIMIRT ได้ช าระเฉพาะ
ดอกเบีย้เทา่นัน้ 

 
กรรมการผู้จดัการชีแ้จงแหลง่เงินทนุที่สามารถน ามาใช้ในการช าระหนีอ้าจมาจาก 1)  การกู้

เงินจากสถาบนัการเงิน  2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะจดัให้มีการประเมินความเช่ือถือเพื่อ
ออกหุ้นกู้  (Credit Rating) เนื่องจากต้นทนุทางการเงินต ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัการกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน 
และ 3) กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกองทรัสต์    
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  ที่ประชุมไม่มีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบ
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตัง้

กองทรัสต์) ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 3 รับทราบการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 

(วนัจัดตัง้กองทรัสต์) ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
   เลขานกุารบริษัทแจ้งวา่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนมีจ านวนรวม 69 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 86,146,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
55.5785  ของจ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์  
 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมอบหมายให้ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารน าเสนอรายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 
2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้
 
   ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีในปีแรกของกองทรัสต์ตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้
กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการด าเนินงานรวมเพียง 10 วัน บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาดงักลา่ว และให้สะสมยอดเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัผลประโยชน์ตอบแทนใน
ไตรมาสถดัไป เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผลสงูและไม่คุ้มคา่ในการจ่ายเงินปันผล  ทัง้นี ้ตามนโยบาย
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชีในแตล่ะไตรมาส  โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชี ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกิน 4 ครัง้ต่อ
รอบบญัชีในกรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 
 
  ที่ประชมุไมม่ีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบการ
งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2560  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 

2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีส าหรับ
ปี 2561 

 
   เลขานกุารบริษัทแจ้งวา่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนมีจ านวนรวม 69 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทัง้สิน้จ านวน 86,146,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
55.5785  ของจ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของกองทรัสต์  
 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561  โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน าเสนอรายละเอียดการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 ดงันี ้
 
  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีคณุสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสม  เป็น
ที่ยอมรับ  อีกทัง้มีมาตรฐานการท างานที่ดี   และเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  นอกจากนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีประสบการณ์
ในการตรวจสอบกองทรัสต์สงูสดุ และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี  จึง
เสนอท่ีประชมุพิจารณารับทราบดงันี ้

1. รับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
กองทรัสต์ ในปี 2561 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

-  นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียน 3734  หรือ 
-  นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย เลขทะเบียน 4172  หรือ 
-  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เลขทะเบียน 5315  

      โดยผู้สอบบญัชีและบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสีย
หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี  

2. รับทราบการก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 
บาท  
  ที่ประชมุไมม่ีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุรับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 

ตามทีเ่สนอ 
 
   ภายหลงัการน าเสนอวาระพิจารณาครบทกุวาระ  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้สอบถาม/แสดงความ
คิดเห็น และประธานฯ และผู้บริหารได้ร่วมกนัชีแ้จงดงันี ้ 
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1. นางสาวพวงรัตน์  จนัทรานกุูล เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 300,000 หน่วย  สอบถาม
ค าถาม และกรรมการผู้จดัการชีแ้จงดงันี ้

• ผลการด าเนินงานของ AIMIRT เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่?  บริษัทคาดการณ์
วา่ไตรมาส 1 ผลการด าเนินงานจะเป็นอยา่งไร?   

 ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 เป็นไปตามประมาณการตามที่ได้เปิดเผยไว้ใน
หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์  และมีเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะน าผลประโยชน์ตอบแทน 10 
วนัของผลการด าเนินงานในปี 2560 ไปจ่ายรวมกบัผลประโยชน์ตอบแทนของไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 

• บริษัทมีแผนจะใช้ช่องทางใดในการช าระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 590 
ล้านบาท? 

 บริษัท คาดว่าอาจออกหุ้นกู้ เพื่อช าระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเนื่องจากมีต้นทนุ
ทางการเงินที่ต ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบแหลง่เงินทนุประเภทอื่น  อย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องพิจารณาช่วงเวลาใน
การด าเนินการเพื่อให้ AIMIRT มีขนาดของสนิทรัพย์ที่ใหญ่ขึน้ และต้องท า Credit Rating ด้วย 

2. นายธนา เชนะกุล ผู้ รับมอบฉันทะของ  CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME 
FUND แ ล ะ  CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์รวม จ านวน 7,052,000 หน่วย  สอบถามว่าสภาวะการแข่งขนัของตลาดห้องเย็นเป็นอย่างไรบ้าง?  
อุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (demand) ของห้องเย็นเป็นอย่างไร? และบริษัทมีแผนจะซือ้ทรัพย์สินเพิ่มจาก
ผู้ขายรายเดิม (Sponsor) หรือไม?่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงดงันี ้ 
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงว่าบริษัทมีระบบการดแูลทรัพย์สินที่ให้เช่าอย่างใกล้ชิด 
และหากพิจารณาถึงกิจกรรมของผู้ เช่าทรัพย์ที่มหาชยั และสวุินทวงศ์ มีการใช้ห้องเย็นอยา่งเต็มพืน้ที่ สะท้อนให้
เห็นถึงความต้องการในห้องเย็นสงู  ทัง้นี ้มีความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจตดัสินใจลงทนุซือ้ห้องเย็นเพิ่มจากผู้ขาย
รายเดิมในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. นายมนตรี เจริญสุวรรณ เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 30,000 หน่วย  สอบถามถึง
ภาพรวมของอตุสาหกรรมห้องเย็น  และ บริษัทมีความมัน่ใจที่จะบริหารให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับผลตอบแทนที่ดี
หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ที่บริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)? และจะเร่ิมจ่ายเงินปันผลของไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อใด?  

กรรมการผู้ จัดการชีแ้จงว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมห้องเย็นจัดเป็นธุรกิจในหมวด 
logistic ซึ่งยงัมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทัง้นี ้หากพิจารณาถึงธุรกิจห้องเย็นควรพิจารณาอุตสาหกรรม
อาหาร และอตุสาหกรรมการเกษตรซึง่เป็นอตุสาหกรรมต่อเนื่องจากธุรกิจห้องเย็น  ปัจจุบนัอตุสาหกรรมอาหาร
และภาคการเกษตรมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องทัง้ภายในประเทศและภาคสง่ออก  ทัง้นี ้ผู้ เช่าหลกัซึง่เป็นบริษัทใน
กลุ่ม JWD มีผลประกอบการของกลุ่ม JWD ในระดบัที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขนัสงูในธุรกิจห้องเย็น 
นอกจากนี ้ระดบัคา่เช่าอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและท าให้ JWD และบริษัทในกลุม่ JWD ยงัคงมีผลการด าเนินงาน
ที่ด ีและ JWD ยงัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์   
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ส าหรับการจ่ายเงินปันผล  หากบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ของไตรมาสที่ 1 ปี 2561  คณะกรรมการบริษัทจะประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลภายใน 45 วนั นบัจากวนั
สิน้สดุงบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 และจะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนบัวนัท่ีประชมุคณะกรรมการ 

4. นายสรุเชษฐ์ วินิยกูลเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 10,000 หน่วย  สอบถามว่า บริษัทมี
ความเสีย่งที่จะท าให้ทรัพย์สนิของบริษัทเสยีหายจนไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่? 

กรรมการผู้ จัดการชีแ้จงว่า บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดกับทรัพย์สินของ
กองทรัสต์จนท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  บริษัทจึงได้จดัให้มีการประกนัภยัให้ครอบคลมุความเสี่ยงที่อาจ
เกิดกบัทรัพย์สนิของกองทรัสต์ทกุประเภท ได้แก่ 1) ประกนัภยัทรัพย์สนิประเภท All Risk Insurance ซึง่เป็นการ
ประกนัภยัโครงสร้างและทรัพย์สนิ  2) ประกนัภยัส าหรับบคุคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) ส าหรับ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอก และ 3) ประกันภัยในกรณีธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายได้ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายและไม่สามารถสร้างรายได้ให้
กองทรัสต์ได้   นอกจากนี ้ผู้ เช่าซึ่งประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติ และ JWD ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ มีระบบดแูลความปลอดภยั และการประกนัภยัอยา่งครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด 

5. นางสาวพวงรัตน์  จนัทรานกุูล เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 300,000 หน่วย  สอบถาม
ถึงสาเหตทุี่ราคาหนว่ยทรัสต์ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไมเ่ปลีย่นแปลง 

กรรมการผู้จดัการชีแ้จงว่า ราคาหน่วยทรัสต์ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นไปตาม
กลไกตลาด ส าหรับการลงทุนในกองทรัสต์มีลกัษณะคล้ายคลึงกบัการออมเงิน  จึงอยากให้พิจารณาถึงความ
สม ่าเสมอของการจ่ายผลตอบแทน ทัง้นี ้หากพิจารณาคุณภาพทรัพย์สิน อาทิ ด้านการลงทุนในกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สนิ จะพบวา่อตัราผลตอบแทนของ AIMIRT ไมด้่อยกวา่ผลตอบแทนของกองทรัสต์กองอื่น 

  
ประธานฯ กลา่วเสริมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มัน่ใจวา่ บริษัทเป็นผู้จดัการกองทรัสต์อิสระราย

แรกและบริหารงานแบบมืออาชีพ ส าหรับการบริหารเงินกู้ยืมระยะยาว กรรมการอิสระได้สอบถามและพิจารณา
แล้วว่าการบริหารแหลง่เงินทนุต้องประกอบด้วยสว่นของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะต้องมีความ
เหมาะสมเพื่อให้กองทรัสต์สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และมีกระแสเงินสด
เพียงพอในการช าระหนี ้ส าหรับอตัราสว่นหนีส้นิรวมที่ระดบัประมาณร้อยละ 26 นบัวา่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ความมัน่ใจวา่บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานควบคมุ

ก ากับอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมัน่ที่จะบริหารงานเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับผลตอบแทนในระดบัที่
เหมาะสมตอ่การลงทนุ 
  



 

  
 

หน้าท่ี 9 
 

 
ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 9.55 น. 

 
 
 
      ลงช่ือ   _____________________________ประธานกรรมการ 

     (นายธนะชยั สนัติชยักลู) 
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