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AIM 050/2561
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ประจาปี 2561
____________________________

_____________________________________________________

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“AIMIRT”) จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 9.00 น. ณ ห้ องรสสุคนธ์ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุ งเทพมหานคร โดย
มี นายธนะชัย สันติชยั กูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
เลขานุการบริ ษัทแนะนากรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
(“บริ ษัท”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของAIMIRT ทรัสตี และผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายธนะชัย สันติชยั กูล
2. นายไพสิฐ แก่นจันทน์
3. เรื ออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
4. นายอมร จุฬาลักษณานุกลู
5. นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวญาณิชศา ชาติวฒ
ุ ิกอบกุล
2. นายพงษ์ ธร สุจีรพันธ์
3. นางสาวจาฏพัุ จน์ อุทวนิช
4. นางสาวอังคณา เทพประเสริ ฐวังศา
ตัวแทนทรัสตีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
2. นางสาวอรอนงค์ ชัยธง
3. นางสาวลลิตา อุ้ยนอง

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการ

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ และ
ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน และ
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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ตัวแทนผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมเกียรติ แก้ วทอง

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ บริ ษัทมิได้ จดั ให้ มี Inspector เพื่อตรวจสอบการนับ
คะแนนเนื่องจากวาระการในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นวาระพิจารณาเพื่อทราบทังหมด
้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมแทนมีจานวนรวม
65 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทังสิ
้ ้นจานวน 77,496,200 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 49.9975 ของจานวนหน่วยที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ ซึง่ ครบองค์ประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 9.00 น.

ประธานฯ กล่า วต้ อ นรั บ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุม และเปิ ดประชุม สามัญ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ประจาปี 2560

เลขานุการบริ ษัทแจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมา
ประชุม แทนมี จ านวนรวม 71 ราย ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ร วมกัน ทัง้ สิน้ จ านวน 86,154,600 หน่ว ย คิ ด เป็ นร้ อยละ
55.5836 ของจานวนหน่วยที่จาหน่ายได้ ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์
ประธานฯ เสนอที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2560 ซึง่ บริ ษัทได้
รายงานผลการดาเนินงานและข้ อมูลสาคัญของ AIMIRT ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันที่จัดตัง้
กองทรั สต์ ) จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ได้ ปรากฎในรายงานประจาปี 2560 ที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเสนอรายละเอียดข้ อมูลที่สาคัญ
ของกองทรัสต์ ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน สรุปได้ ดงั นี ้
AIMIRT ได้ ถกู จัดตังขึ
้ ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยมีบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด ทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดการ
กองทรัสต์ และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี โดยเข้ าลงทุนครัง้ แรกใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทห้ องเย็นและคลังสินค้ า ซึ่งเป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ ที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และ
อาคารคลังสินค้ า ของโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น ในพืน้ ที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี
แปซิฟิค และ โครงการดาต้ าเซฟ บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกลุ่ม บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟ
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โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) (“กลุ่ม JWD”) โดยกลุ่ม JWD ได้ เช่าทรั พย์ สินเหล่านีจ้ าก AIMIRT กลับไปเพื่อ
ประกอบธุรกิ จให้ บริ การห้ องเย็นและโลจิ สติก ส์ นอกจากนี ้ AIMIRT ได้ ลงทุนในกรรมสิทธิ์ ที่ดินและอาคาร
คลังสินค้ า โครงการทิพย์ 7 ของบริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด (“TIP”) ในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ผู้ เช่ า คลัง สิ น ค้ าในโครงการทิ พ ย์ 7 ประกอบด้ วยบริ ษั ท ชั น้ น าทั ง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 2,140 ล้ านบาท พื ้นที่ให้ เช่ารวม 58,559 ตารางเมตร ณ สิ ้นปี 2560 AIMIRT มีอตั รา
การเช่าร้ อยละ 100 โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี ้
1. รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ทรัพย์สินที่ AIMIRT เข้ าลงทุนตังอยู
้ ่ในบริ เวณที่เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และ
อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ อีกทังอยู
้ ่ใกล้ กบั สนามบิน
และท่าเรื อที่สาคัญ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในห้ องเย็นและคลังสินค้ าของโครงการ JWD ประมาณร้ อยละ 47
และร้ อยละ 16 ของพื ้นที่ให้ เช่ารวมตามลาดับ และคลังสินค้ าของโครงการทิพย์ 7 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 37 ของพื ้นที่ให้ เช่ารวม
2. ผู้เช่าทรัพย์สนิ
ผู้เช่าทรัพย์สินของ AIMIRT ได้ แก่ บริ ษัทในกลุม่ JWD ซึ่งประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ าน
ห้ อ งเย็ น และโลจิ สติ ก ส์ โดย JWD เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และผู้เ ช่ า
คลังสินค้ าในพื ้นที่โครงการทิพย์ 7 ซึง่ เป็ นบริ ษัทชันน
้ าสัญชาติไทยและญี่ปนโดยเป็
ุ่
นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ
อาทิ ชิ ้นส่วนอากาศยาน ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์สานักงาน และ ผู้ให้ บริ การห้ องเย็นและโลจิสติกส์ เป็ นต้ น
3. อายุเฉลีย่ ของสัญญาเช่า
ทรัพย์สินที่ AIMIRT เข้ าลงทุนครัง้ แรกประมาณร้ อยละ 92 มีสญ
ั ญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญา
เฉลีย่ ตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรกกว่าร้ อยละ 80 จะครบกาหนดหลังจากปี 2566
สาหรับผลการดาเนินงานของ AIMIRT สาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีการดาเนินงานรวมจานวน 10 วัน AIMIRT มีรายได้ จาก
การลงทุนสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 1.27 ล้ านบาท สินทรัพย์รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,294 ล้ านบาท โดยหลักเป็ นเงินลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ จานวน 2,140 ล้ านบาท นอกจากนี ้ AIMIRT มีสินทรัพย์สทุ ธิทงสิ
ั ้ ้น 1,551 ล้ านบาท และมีเงิน
กู้ยืมระยะยาวจานวน 590 ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อสินทรัพย์รวมประมาณร้ อยละ
26
ที่ประชุมไม่มีคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผล
การดาเนินงานของกองทรั สต์ประจาปี 2560 ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้ กองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2560 ตามทีเ่ สนอ
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รั บทราบงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลา ตัง้ แต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้
กองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการบริ ษัทแจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมา
ประชุม แทนมี จ านวนรวม 69 ราย ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ร วมกัน ทัง้ สิน้ จ านวน 86,146,600 หน่ว ย คิ ด เป็ นร้ อยละ
55.5785 ของจานวนหน่วยที่จาหน่ายได้ ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา ตังแต่
้ วนั ที่ 22
ธันวาคม 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี ซึง่ ได้ ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และบริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การนาเสนอรายละเอียดงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม
2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 AIMIRT มีสนิ ทรัพย์รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,294 ล้ านบาท โดยเป็ น
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 2,140 ล้ านบาท หนี ้สินรวมเป็ นจำนวน 742 ล้ ำนบำท และสินทรัพย์สทุ ธิ
ทังสิ
้ ้น 1,551 ล้ ำนบำท โดยเป็ นทุนที่ได้ รับจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์จำนวน 1,550 ล้ ำนบำท
สำหรับรอบระยะเวลำตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวำคม 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวำคม
2560 ซึ่งมีกำรดำเนินงำนรวมจำนวน 10 วัน AIMIRT มีรำยได้ จำกกำรลงทุนสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 1.27 ล้ ำนบำท โดยมำ
จำกรำยได้ รวม 2.88 ล้ ำนบำท และ ค่ำใช้ จ่ำยรวม 1.61 ล้ ำนบำท
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ สอบถาม และกรรมการผู้จดั การชี ้แจงดังนี ้
นายสุรเชษฐ์ วินิยกูลเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ จานวน 10,000 หน่วย สอบถามว่า บริ ษัทจะใช้
แหล่งเงินทุนใดในการชาระเงินกู้ระยะยาวจานวน 590 ล้ านบาทในปี 2565 ซึ่งปั จจุบนั AIMIRT ได้ ชาระเฉพาะ
ดอกเบี ้ยเท่านัน้
กรรมการผู้จดั การชี ้แจงแหล่งเงินทุนที่สามารถนามาใช้ ในการชาระหนี ้อาจมาจาก 1) การกู้
เงินจากสถาบันการเงิน 2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งบริ ษัทมีแผนที่จะจัดให้ มีการประเมินความเชื่อถือเพื่อ
ออกหุ้นกู้ (Credit Rating) เนื่องจากต้ นทุนทางการเงินต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
และ 3) กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของกองทรัสต์

หน้ าที่ 4

ที่ประชุมไม่มีคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบ
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้
กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

รับทราบการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานตัง้ แต่ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตัง้ กองทรัสต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการบริ ษัทแจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมา
ประชุม แทนมี จ านวนรวม 69 ราย ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ร วมกัน ทัง้ สิน้ จ านวน 86,146,600 หน่ว ย คิ ด เป็ นร้ อยละ
55.5785 ของจานวนหน่วยที่จาหน่ายได้ ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ตัง้ แต่วัน ที่ 22 ธัน วาคม 2560 (วัน จัด ตัง้ กองทรั สต์ ) ถึ ง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 โดยมอบหมายให้ ป ระธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารนาเสนอรายละเอียดการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม
2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีในปี แรกของกองทรัสต์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้
กองทรั สต์ ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการดาเนินงานรวมเพียง 10 วัน บริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาดังกล่าว และให้ สะสมยอดเพื่อนาไปจ่ายรวมกับผลประโยชน์ตอบแทนใน
ไตรมาสถัดไป เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินปั นผลสูงและไม่ค้ มุ ค่าในการจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ ตามนโยบาย
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชีในแต่ละไตรมาส โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บัญชี ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกิน 4 ครัง้ ต่อ
รอบบัญชีในกรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน เพื่อเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ที่ประชุมไม่มีคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการ
งดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บผลการด าเนิ นงานตัง้ แต่วันที่ 22 ธัน วาคม 2560 (วัน จัด ตัง้ กองทรั สต์ ) ถึ ง วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม
2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

หน้ าที่ 5

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชีสาหรับ
ปี 2561

เลขานุการบริ ษัทแจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมา
ประชุม แทนมี จ านวนรวม 69 ราย ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ร วมกัน ทัง้ สิน้ จ านวน 86,146,600 หน่ว ย คิ ด เป็ นร้ อยละ
55.5785 ของจานวนหน่วยที่จาหน่ายได้ ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 โดยมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนาเสนอรายละเอียดการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์เหมาะสม เป็ น
ที่ ย อมรั บ อี ก ทัง้ มี ม าตรฐานการท างานที่ ดี และเป็ นผู้ส อบบัญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีประสบการณ์
ในการตรวจสอบกองทรัสต์สงู สุด และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบดังนี ้
1. รับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
กองทรัสต์ ในปี 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
- นางสาวรัตนา
จาละ
เลขทะเบียน 3734 หรื อ
- นางนงลักษณ์
พุม่ น้ อย
เลขทะเบียน 4172 หรื อ
- นางสาววรรณวิไล
เพชรสร้ าง
เลขทะเบียน 5315
โดยผู้สอบบัญชีและบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสีย
หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี
2. รับทราบการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,200,000
บาท
ที่ประชุมไม่มีคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561
ตามทีเ่ สนอ

ภายหลังการนาเสนอวาระพิจารณาครบทุกวาระ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ สอบถาม/แสดงความ
คิดเห็น และประธานฯ และผู้บริ หารได้ ร่วมกันชี ้แจงดังนี ้

หน้ าที่ 6

1. นางสาวพวงรัตน์ จันทรานุกูล เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ จานวน 300,000 หน่วย สอบถาม
คาถาม และกรรมการผู้จดั การชี ้แจงดังนี ้
• ผลการดาเนินงานของ AIMIRT เป็ นไปตามที่คาดการณ์หรื อไม่? บริ ษัทคาดการณ์
ว่าไตรมาส 1 ผลการดาเนินงานจะเป็ นอย่างไร?
ผลการดาเนินงานในไตรมาส 1 เป็ นไปตามประมาณการตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ และมีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผล โดยบริ ษัทจะนาผลประโยชน์ตอบแทน 10
วันของผลการดาเนินงานในปี 2560 ไปจ่ายรวมกับผลประโยชน์ตอบแทนของไตรมาสที่ 1 ของปี 2561
• บริ ษัทมีแผนจะใช้ ช่องทางใดในการชาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 590
ล้ านบาท?
บริ ษัท คาดว่าอาจออกหุ้นกู้เพื่อชาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเนื่องจากมีต้นทุน
ทางการเงินที่ต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบแหล่งเงินทุนประเภทอื่น อย่างไรก็ ตามบริ ษัทจะต้ องพิจารณาช่วงเวลาใน
การดาเนินการเพื่อให้ AIMIRT มีขนาดของสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ ้น และต้ องทา Credit Rating ด้ วย
2. นายธนา เชนะกุ ล ผู้ รั บ มอบฉั น ทะของ CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME
FUND แ ล ะ CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์รวม จานวน 7,052,000 หน่วย สอบถามว่าสภาวะการแข่งขันของตลาดห้ องเย็นเป็ นอย่างไรบ้ าง?
อุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (demand) ของห้ องเย็นเป็ นอย่างไร? และบริ ษัทมีแผนจะซื ้อทรัพย์สินเพิ่มจาก
ผู้ขายรายเดิม (Sponsor) หรื อไม่? และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงดังนี ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่าบริ ษัทมีระบบการดูแลทรัพย์สินที่ให้ เช่าอย่างใกล้ ชิด
และหากพิจารณาถึงกิจกรรมของผู้เช่าทรัพย์ที่มหาชัย และสุวินทวงศ์ มีการใช้ ห้องเย็นอย่างเต็ม พื ้นที่ สะท้ อนให้
เห็นถึงความต้ องการในห้ องเย็นสูง ทังนี
้ ้ มีความเป็ นไปได้ ที่ บริ ษัทอาจตัดสินใจลงทุนซื ้อห้ องเย็นเพิ่มจากผู้ขาย
รายเดิมในระยะเวลาที่เหมาะสม
3. นายมนตรี เจริ ญ สุวรรณ เป็ นผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ จ านวน 30,000 หน่ว ย สอบถามถึง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมห้ องเย็น และ บริ ษัทมีความมัน่ ใจที่จะบริ หารให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับผลตอบแทนที่ดี
หรื อ ไม่ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กองทุน อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอฟซี - สแตรทิ จิ ก สโตเรจฟั น ด์ ที่ บ ริ ห ารโดยบริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)? และจะเริ่ มจ่ายเงินปั นผลของไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อใด?
กรรมการผู้จัดการชี แ้ จงว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมห้ องเย็น จัดเป็ นธุรกิ จในหมวด
logistic ซึ่งยังมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ หากพิจารณาถึงธุรกิจ ห้ องเย็นควรพิจารณาอุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตรซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากธุรกิจห้ องเย็น ปั จจุบนั อุตสาหกรรมอาหาร
และภาคการเกษตรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทังภายในประเทศและภาคส่
้
งออก ทังนี
้ ้ ผู้เช่าหลักซึง่ เป็ นบริ ษัทใน
กลุ่ม JWD มีผลประกอบการของกลุ่ม JWD ในระดับที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขันสูง ในธุรกิจห้ องเย็น
นอกจากนี ้ ระดับค่าเช่าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและทาให้ JWD และบริ ษัทในกลุม่ JWD ยังคงมีผลการดาเนินงาน
ที่ดี และ JWD ยังเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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สาหรับการจ่ายเงินปั นผล หากบริ ษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทจะประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปั นผลภายใน 45 วัน นับจากวัน
สิ ้นสุดงบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 และจะจ่ายเงินปั นผลภายใน 1 เดือนนับวันที่ประชุมคณะกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ วินิยกูลเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ จานวน 10,000 หน่วย สอบถามว่า บริ ษัทมี
ความเสีย่ งที่จะทาให้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเสียหายจนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ หรื อไม่?
กรรมการผู้จัดการชี แ้ จงว่า บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดกับทรั พย์ สิ น ของ
กองทรัสต์จนทาให้ ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีการประกันภัยให้ ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจ
เกิดกับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทกุ ประเภท ได้ แก่ 1) ประกันภัยทรัพย์สนิ ประเภท All Risk Insurance ซึง่ เป็ นการ
ประกันภัยโครงสร้ างและทรัพย์สนิ 2) ประกันภัยสาหรับบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) สาหรับ
ชดเชยความเสียหายที่เกิ ดจากทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ต่อ บุคคลภายนอก และ 3) ประกันภัยในกรณี ธุร กิ จ
หยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายได้ ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายและไม่สามารถสร้ างรายได้ ให้
กองทรัสต์ได้ นอกจากนี ้ ผู้เช่าซึ่งประกอบด้ วยบริ ษัทข้ ามชาติ และ JWD ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีระบบดูแลความปลอดภัย และการประกันภัยอย่างครบถ้ วนและเป็ นไปตามกฎระเบียบที่กาหนด
5. นางสาวพวงรัตน์ จันทรานุกูล เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ จานวน 300,000 หน่วย สอบถาม
ถึงสาเหตุที่ราคาหน่วยทรัสต์ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เปลีย่ นแปลง
กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่า ราคาหน่วยทรัสต์ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นไปตาม
กลไกตลาด สาหรับการลงทุนในกองทรัสต์มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการออมเงิน จึงอยากให้ พิจารณาถึงความ
สม่าเสมอของการจ่ายผลตอบแทน ทังนี
้ ้ หากพิจารณาคุณภาพทรัพย์สิน อาทิ ด้ านการลงทุนในกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สนิ จะพบว่าอัตราผลตอบแทนของ AIMIRT ไม่ด้อยกว่าผลตอบแทนของกองทรัสต์กองอื่น
ประธานฯ กล่าวเสริ มเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มนั่ ใจว่า บริ ษัทเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์อิสระราย
แรกและบริ หารงานแบบมืออาชีพ สาหรับการบริ หารเงินกู้ยืมระยะยาว กรรมการอิสระได้ สอบถามและพิจารณา
แล้ วว่าการบริ หารแหล่งเงินทุนต้ องประกอบด้ วยส่วนของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะต้ องมีความ
เหมาะสมเพื่อให้ กองทรั สต์สามารถสร้ างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ กับผู้ถือหน่วยทรั สต์ และมีกระแสเงินสด
เพียงพอในการชาระหนี ้ สาหรับอัตราส่วนหนี ้สินรวมที่ระดับประมาณร้ อยละ 26 นับว่ายังอยูใ่ นระดับที่ต่า
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ ความมัน่ ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานควบคุม
กากับอย่างเคร่ งครั ด และมีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงานเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ได้ รับผลตอบแทนในระดับที่
เหมาะสมต่อการลงทุน
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ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 9.55 น.

ลงชื่อ _____________________________ประธานกรรมการ
(นายธนะชัย สันติชยั กูล)
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