ที่ AIM 116/2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ครัง้ ที่ 1/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนน
พระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
การแนะนาก่ อนประชุม
พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และแนะนาตัวแทนจากบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์
จากัด (“บริ ษัท ” หรื อ “ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ของทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์และ
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรั สต์ ” หรื อ “กองทรั สต์ AIMIRT”) และตัวแทนจากบริ ษัท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด ในฐานะทรั สตีของกองทรั สต์ AIMIRT ที่ปรึ กษาทางการเงิ น และที่ปรึ กษา
กฎหมายที่เข้ 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
คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการ

บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
2.

ทรัสตี
คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

คุณอรอนงค์ ชัยธง

ผู้อานวยการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
3.

ที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์

First Senior Vice President

คุณฐิ ติภทั ร์ เจริ ญชัยพงศ์

Vice President
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4.

ที่ปรึกษากฎหมาย
คุณชริ นทร์ สัจจญาณ

หุ้นส่วนผู้จดั การ

คุณปั ญณรี ย์ แสงวงค์วาณิชย์

ทนายความที่ปรึกษา

บริ ษัท ชริ นทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่
1/2561 (“ที่ประชุม”) ว่ามีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่ มประชุมทังหมด
้
170 คน ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร วมทัง้ สิ น้ 82,645,505 หน่ ว ย คิ ด เป็ นร้ อยละ 53.31 ของหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมด
155,000,000 หน่วย ครบเป็ นองค์ประชุม และพิธีกรได้ ชี ้แจงขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
ดังนี ้
(1)

เนื่องจากมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมเป็ นจานวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ ขอให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ท่ า นที่ ไ ม่ เ ห็ น ชอบ หรื อ งดออกเสี ย งในการลงมติ ข องแต่ ล ะวาระ
โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียงในวาระนันๆ
้

(2)

สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่ยกมือ และไม่สง่ บัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ทา่ นนันลงมติ
้
เห็นชอบ
ในวาระนันๆ
้ โดยขอให้ ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวส่งคืนใบลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณทางออก
เมื่อประชุมเสร็ จแล้ ว

(3)

ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหน่วยทรั สต์ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรั สต์ ซึ่งผู้จัดการ
กองทรัสต์ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนันๆ
้

(4)

ในกรณีที่ไม่ มผี ้ ใู ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์

(5)

ในกรณีบตั รลงคะแนนที่มิได้ มีการระบุการออกเสียงไว้ หรื อไม่มีการลงนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาประชุม หรื อบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรื อแก้ ไขเครื่ องหมายหรื อข้ อความที่กรอก โดยไม่มี
ลายมือชื่อกากับ หรื อบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนันมากกว่
้
า 1 ประเภท หรื อบัตร
ลงคะแนนที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็ นบัตร
เสียและไม่นบั เป็ นคะแนนเสียง
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(6)

ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนน
เสี ย งของผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ เ ป็ นผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในเรื่ อ งที่ ข อมติ ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ เป็ นไปตามที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม

(7)

สาหรับวาระที่ 1 เป็ นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง

(8)

ก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็ บบัตรลงคะแนนเพื่อทาการอนุมตั ิในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถ
สอบถามคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ได้ ตามความเหมาะสม โดยกรุณาแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อม
ทังแจ้
้ งด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ

(9)

ในการนับคะแนน ขอเชิญตัวแทนของทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT คุณลลิตา อุ้ยนอง เจ้ าหน้ าที่อาวุโสของ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT มาเป็ นพยานใน
การนับคะแนนร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์คดั ค้ านหรื อไม่เห็นด้ วยกับขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้ น จึง
ถือว่าที่ประชุมเห็นด้ วยกับขันตอนการประชุ
้
มและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
จากนัน้ พิธีกรได้ ชี ้แจงวาระการประชุมทังหมด
้
8 วาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ใหม่ จ านวนประมาณไม่เ กิ น 430,000,000 หน่ ว ย เพื่ อ ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนดราคา
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่ ม ทุน ครั ง้ ที่ 1 และการน าหน่ว ยทรั สต์ ใ หม่จ ดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
วาระที่ 5.1

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกู้ ยื ม เงิ น ในวงเงิ น กู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่ เ กิ น
1,190,000,000 บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
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วาระที่ 5.2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกู้ ยื ม เงิ น ในวงเงิ น กู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่ เ กิ น
110,000,000 บาท เพื่ อ ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิ นในวงเงิ นสินเชื่ อหมุนเวียน (ตั๋วสัญญาใช้ เงิ น) จานวนรวมไม่เกิ น
50,000,000 บาท และวงเงินสินเชื่อค ้าประกัน (Bank Guarantee) จานวนรวมไม่เกิน 10,000,000
บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการดาเนินงานของ
กองทรั ส ต์ AIMIRT การซ่ อ มบ ารุ ง และปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ AIMIRT รวมทัง้ เพื่ อ
ใช้ ค ้าประกันการใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

โดยการพิ จารณาอนุมัติก ารเข้ าท ารายการในแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะเริ่ ม จากการน าเ สนอข้ อมูล และให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามหลังจากจบการนาเสนอดังกล่าว
ในลาดับ ต่อ ไป พิ ธี ก รได้ เชิ ญ คุณ ธนะชัย สัน ติ ชัย กูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิ สระของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้ กล่าวสวัสดีและต้ อนรั บผู้ถือหน่วยทรั สต์ และกล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ครั ง้ ที่
1/2561 ดังนี ้
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2561

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง
กองทรัสต์ AIMIRT ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดซักถาม ประธานฯ จึง
แจ้ งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุปว่าที่ ประชุมได้ รับทราบรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561
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ก่อนเริ่ มการประชุมวาระที่ 2 ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณญาณิชศา ชาติวฒ
ุ ิกอบกุล ผู้อานวยการฝ่ าย
การเงิ น และนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ชี แ้ จงเบื อ้ งต้ น ต่อ ที่ ป ระชุม เกี่ ย วกับ เงื่ อ นไขการน าเสนอวาระเพื่ อ ขออนุมัติ ใ นที่ ป ระชุ ม มี
รายละเอียดดังนี ้
การลงมติ ใ นวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ
ทัง้ 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) ในวาระเดียวกัน
ดังนัน้ ในกรณีที่วาระที่ 2 ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม จะเป็ นการอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ และในกรณีที่วาระที่ 2 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม กองทรัสต์จะไม่ดาเนินการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน โดย
เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดังนั น้ หากวาระที่ 2 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม จะไม่มีการนาเสนอ
วาระที่เกี่ยวข้ องอื่นดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
คุณญาณิชศาชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปแบบการพิจารณาลงมติสาหรับการลงทุนเพิ่มเติมและการเพิ่มทุน
ของกองทรัสต์ AIMIRT ดังนี ้
วาระเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมจะประกอบด้ วย 3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ (1) วาระที่ 2 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ
ใช้ เงิน (2) วาระที่ 6 เกี่ยวกับการแก้ ไขสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ และ (3) วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และ วาระที่ 5.2 เกี่ยวกับ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนเพิ่มเติม โดยวาระที่ 2 และวาระที่ 6 ซึง่ เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์การใช้ เงิน และการแก้ ไขสัญญา
ก่อตังกองทรั
้
สต์ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์จึงจะสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ อีกทังวาระต่
้
างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนเพิ่มเติมก็ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ า
ซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่มเติมโครงการนันๆ
้
ซึ่งในกรณีที่ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 6 ทุกวาระได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุม กองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ได้ ทงหมด
ั้
ในกรณีที่เฉพาะ วาระที่ 2 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 6 ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม กองทรัสต์จะสามารถเข้ า
ลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ได้ เพียงโครงการเดียว
และในกรณี ที่เฉพาะ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 6 ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุม
กองทรั ส ต์ จ ะสามารถเข้ าลงทุ น ใน โ ครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุ ต สาหกรรมบางกะดี
ได้ เพียง 3 โครงการเท่านัน้
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เนื่องจากวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน โดยเกี่ยวกับ
การเพิ่มทุน เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ดังนัน้ หากเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ตามวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5.1 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม ให้ ถือว่าวาระที่ 3 วาระที่ 4
และวาระที่ 5.1 ที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมไปก่อนหน้ านันได้
้ ถกู ยกเลิกและจะไม่มีการนาเสนอวาระที่เกี่ยวข้ องอื่นดังกล่าว
เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วาระที่ 2 ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมแล้ ว แต่วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2
ได้ ถกู ยกเลิก และ/หรื อ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม ตามเงื่อนไขข้ างต้ น ให้ ถือว่าวาระที่ 2 ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วดังกล่าวถูก
ยกเลิกไปด้ วย และจะไม่มีการนาเสนอวาระที่ 6 เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
เมื่อวาระที่ 2 และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ ว กองทรัสต์จะดาเนินการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขในการลงทุนและแผนการลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุม
เมื่อคุณญาณิชศาชี ้แจงเงื่อนไขการนาเสนอวาระเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุม และรู ปแบบการพิจารณาลงมติ
สาหรับการลงทุนเพิ่มเติมและการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานฯ มอบหมายให้ พิธีกรชี ้แจงที่ประชุมเรื่ องการแก้ ไขข้ อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ู
ถื อหน่วยทรั สต์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิ กายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 มีการแก้ ไขเพิ่มเติมคุณพรทิพย์
พิบูลย์นคริ นทร์ ซึ่งจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถืออยู่มีทงสิ
ั ้ ้น 3,100,000 (สามล้ านหนึ่งแสน) หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 วาระที่
3 และวาระที่ 6 ตามรายละเอียดการลงมติที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ฉะนัน้ จานวนรวมของหน่วยทรัสต์ที่ถืออยูข่ องผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ รวมทังสิ
้ ้น 29,401,400 (ยี่สิบเก้ าล้ านสี่แสนหนึ่งพันสี่ร้อย) หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 18.97 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยรายละเอียดการแก้ ไขดังกล่าวได้ ปรากฏบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และตามเอกสารแก้ ไขหนังสือเชิญประชุมที่ได้ มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยที่เข้ าประชุมทุกท่านแล้ ว
เมื่อชีแ้ จงการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว พิธีกรจึงเชิญคุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอวาระที่ 2 ของการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

คุณจรัสฤทธิ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่ มการนาเสนอทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
ขอนาเสนอข้ อมูลกองทรัสต์ AIMIRT ปั จจุบนั ให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
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กองทรัสต์ AIMIRT ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 มีบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิน บริ ษัท ชริ นทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัดและ
บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้คอนซัลแทนท์ จากัด เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ AIMIRT และ บริ ษัท สานักงาน
อี ว าย จ ากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี โดยประวัติ ก ารจ่า ยประโยชน์ ตอบแทน กองทรั สต์ AIMIRT มี ก ารจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน
สม่าเสมอทุกไตรมาสนับแต่วนั ก่อตังกองทรั
้
สต์
ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์
AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ (“ทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และสร้ างผลตอบแทนให้ กบั ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัพย์สนิ เพิ่มเติมที่กองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะลงทุนจะประกอบด้ วย
1. โครงการ SCC ตังอยู
้ ่ที่ตาบลปากคลองบางปลากด (ตาบลบางปลากด) อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ทรัพย์สนิ ประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลังสินค้ า
(1.1) สิทธิการเช่าที่ดิน 6 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 10036, 10037, 12381, 12726, 15311, 15870) และ 8
ตราจอง (ตราจองเลขที่ 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 614) โดยมีเนือ้ ที่เช่ารวมประมาณ 21 ไร่
3 งาน 62 ตารางวา และสิทธิ การเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว จานวน 61 ถัง โดยมีความจุถังรวมประมาณ
85,380,000 ลิตร และอาคารคลังสินค้ าจานวน 3 หลัง โดยมีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ ารวมประมาณ 16,726
ตารางเมตร มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึง
ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าว ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัท สยามเฆมี จากัด
(มหาชน) (“SCC”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ประเภทท่าเรื อ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภค
ต่างๆ
(1.2) สิทธิการเช่าในที่ดิน 4 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 9355, 10037, 11537, 15311) และ 6 ตราจอง (ตรา
จองเลขที่ 434, 435, 436, 437, 442, 433) โดยมีเนือ้ ที่เช่ารวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา จาก
SCC มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงทรัพย์สิน
อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ เป็ นสาธารณูปโภคแก่
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุน ซึ่งปั จจุบนั
SCC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
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หมายเหตุ:
(1) ภายหลังจากการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ SCC กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการ
นาทรัพย์สนิ ประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้ าออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยตามสัญญาเช่า
ระหว่างกองทรัสต์กับผู้เช่ารายย่อย โดย SCC จะเป็ นผู้ให้ บริ การเก็บสารเคมีเหลว (Operator) แก่ผ้ เู ช่า
รายย่อยโดยตรงตามสัญญาให้ บริ การระหว่าง SCC กับผู้เช่ารายย่อย
(2) นอกจากนี ้ เมื่อกองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC แล้ ว ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะแต่งตัง้ SCC ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินโครงการ SCC
ด้ วย
2. โครงการ TIP 8 ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 5 โฉนด (โฉนดเลขที่ 140201, 140207, 140208, 162282 และ 162283) เนื ้อที่ตาม
โฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.1 ตารางวา และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน จานวน 4 หลัง
(4 ยูนิต) โดยมีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ ารวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ น
ส่วนควบของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าดังกล่าว ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด (“TIP”) เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า และนายพิบลู ย์ศกั ดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์ และนายพร
เทพ ไกรศักดาวัฒน์ (รวมเรี ยกว่า “เจ้ าของที่ดิน”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หมายเหตุ:
(1) ภายหลังจากการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการ TIP 8 กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการ
นาทรัพย์สินออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยตามสัญญาเช่าและสัญญาให้ บริ การระหว่างกองทรัสต์ กับผู้เช่า
รายย่อย
(2) นอกจากนี ้ เมื่อกองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ TIP 8 แล้ ว ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด (บริ ษัทในเครื อของ TIP) ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ โครงการ TIP 8 ด้ วย
(3) เจ้ าของที่ดินตกลงจะดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมบนโฉนดที่ดินที่เจ้ าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์
ให้ แก่ที่ดินซึ่งกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็ นทางเข้ า-ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไม่
คิดค่าตอบแทนใดๆ
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3. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สิทธิการเช่าในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30670) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา และ
สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ า จานวน 1 หลัง (1 ยูนิต) โดยมีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าประมาณ 14,600
ตารางเมตร มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึง
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ อัน เป็ นส่ ว นควบของที่ ดิ น และอาคารคลังสิ น ค้ าดังกล่ าว ซึ่ ง ปั จจุ บัน บริ ษั ท สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จากัด (“BIP”) เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ:
(1) ภายหลังจากการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีกองทรัสต์จะจัดหา
ผลประโยชน์โดยการนาทรัพย์สินออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยตามสัญญาเช่าและสัญญาให้ บริ การระหว่าง
กองทรัสต์ กับผู้เช่ารายย่อย
นอกจากนี ้ เมื่อกองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติมโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
แล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์จะแต่งตัง้ BIP ให้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์สาหรับทรั พย์สิน
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีด้วย
4. โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม ) ตัง้ อยู่ที่ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สืบเนื่องจากการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลัง
ห้ องเย็นพร้ อมสานักงานในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค นัน้ กองทรัสต์ AIMIRT และ บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยู
ดี แปซิฟิค จากัด (“JPAC”) ได้ มีการกาหนดเงื่อนไขไว้ ในสัญญาตกลงกระทาการ (โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี
แปซิฟิค โครงการดาต้ าเซฟ และโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น) ระหว่าง กองทรัสต์ AIMIRT กับ บริ ษัท เจ
ดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) บริ ษัท เบญจพรแลนด์ จากัด JPAC บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จากัด
และบริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จากัด ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 (“สัญญาตกลงกระทาการ”) ระบุไว้ ว่า
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่โครงการพัฒนาที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณที่ดินที่กองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนครัง้
แรกในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค เพื่อเป็ นโครงการอาคารคลังห้ องเย็น และ/หรื อ อาคารคลังสินค้ า
พร้ อมสานักงาน (“โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)”) เริ่ มเปิ ดดาเนินการ (ทังนี
้ ้ ณ วันที่
กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุนครัง้ แรก โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดังกล่าวยังอยู่
ระหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง) JPAC ตกลงให้ สทิ ธิในการซื ้อหรื อเช่าโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) แก่กองทรัสต์ AIMIRT ในราคา รวมทังข้
้ อกาหนดและเงื่อนไขที่
เกี่ ยวข้ องที่จะได้ ตกลงกันระหว่างกองทรั สต์ กับ JPAC ภายใต้ เงื่ อนไขและข้ อตกลงของสัญญาตกลง
กระทาการ
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ซึ่ง ณ ปั จจุบนั โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดังกล่าวได้ เริ่ มเปิ ดดาเนินการแล้ ว
ตังแต่
้ วนั ที่ 5 มีนาคม 2561 และกองทรัสต์ AIMIRT ประสงค์จะเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) ตามสิทธิ ในการซือ้ หรื อเช่าโครงการเจดับเบิ ล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
(Option to Buy/Lease) ได้ แก่
(4.1)

กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังห้ องเย็นพร้ อมสานักงาน จานวน 1 หลัง (1 ยูนิต) โดยมีพื ้นที่อาคารคลัง
ห้ องเย็นประมาณ 2,708.40 ตารางเมตร รวมถึงงานระบบ สิ่งติดตังตรึ
้ งตรา สิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว ซึง่ ปั จจุบนั JPAC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

(4.2)

กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือและอุปกรณ์ซงึ่ จาเป็ นและสมควรสาหรับใช้ ในการดาเนินกิจการโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ซึง่ ปั จจุบนั JPAC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ:
(1) สาหรับการเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) กองทรัสต์จะใช้ เฉพาะ
เงินทุนที่มาจากการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้ อยสิบล้ าน) บาท
โดยกองทรัสต์จะไม่ได้ ใช้ เงินทุนที่มาจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในการเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้
เงื่อนไขสาคัญในการกู้ยืมเงินให้ เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2) ภายหลังจากการเข้ าลงทุนของกองทรั สต์ ในโครงการเจดับเบิ ล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
กองทรั สต์ จะจัดหาผลประโยชน์ โดยการให้ JPAC เช่ าทรั พย์ สิ นดังกล่าว (ทัง้ อสังหาริ มทรั พย์ และ
สังหาริ มทรัพย์) เพื่อนาไปดาเนินกิจการห้ องเย็น
(3) เมื่อกองทรัสต์ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) แล้ ว ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) ดังกล่าวจะเป็ นหลักประกันสาหรับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ที่มีอยูแ่ ล้ วกับ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
(โดย SCC BIP JPAC TIP และเจ้ าของที่ดิน รวมกันเรี ยกว่า “บริษัทเจ้ าของทรัพย์ สิน”)
โดยรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เป็ นไปตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์อาจเลือกที่จะลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมรายการใดรายการหนึง่ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
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คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ จดั ให้ มีบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด และ
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (รวมเรี ยกว่า “ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้แต่ละแห่ง ซึ่งได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2561 ซึ่งกองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดย
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ราคาประเมินโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด

3,830.00 ล้ านบาท

ราคาประเมินโดยบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด

3,831.30 ล้ านบาท

กองทรั สต์ AIMIRT จะลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ทัง้ 4 โครงการข้ า งต้ น ในราคารวมไม่ เกิ น
4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบ
ไปด้ วยค่าเช่า ราคาซื ้อขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง ค่าซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง)
ทังนี
้ ้ ราคาที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละโครงการจะไม่สงู กว่าราคา
ประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมแต่ละโครงการที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกินร้ อยละ 20 และมูลค่า
ลงทุนสุดท้ ายที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกินกว่าร้ อยละ 15 ของราคา
ประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมทังหมดที
้
่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
คุณจรัสฤทธิ์ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ในครัง้ นี ้ จะอยู่ภายใต้
เงื่อนไขการลงทุนและแผนการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดังนี ้
(1)

(2)

(3)

เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในวาระที่ 2 แล้ ว กองทรัสต์มีแผน
ที่จะดาเนินการเข้ าลงทุนโดยแบ่งเป็ น 2 ช่วง โดยกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ก่ อน โดยการใช้ เฉพาะเงินทุนจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ก่อน
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการอื่น
ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ ดาเนินการเข้ าลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
เสร็ จ สิน้ ไปก่ อ นแล้ ว แม้ ว่า ต่อ มากองทรั สต์ จ ะไม่สามารถลงทุน ในโครงการ SCC และ/หรื อ
โครงการ TIP 8 และ/หรื อ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีได้ ก็ไม่กระทบกับการเข้ าลงทุนใน
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ที่กองทรัสต์ได้ ลงทุนไปก่อนแล้ วแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่กองทรัสต์ AIMIRT สามารถลงทุนในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) ได้ เพียงโครงการเดียว ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดาเนินการพิจารณามูลค่าลงทุน และ
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เงื่ อนไขในการกู้ยืมเงิ น รวมถึงคาดการณ์ ผลตอบแทนที่ได้ เพื่อจะทาให้ ประมาณการเงินจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ว ยทรัสต์ต่อหน่วย (DPU) ที่คาดว่าจะได้ รับภายหลังการลงทุน
เพิ่มเติม จะไม่น้อยกว่า กรณีที่กองทรัสต์มิได้ ดาเนินการลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT สาหรับทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมจะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1)
บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ า
จาเป็ น) ของบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินให้ ขาย เช่า หรื อเช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่กองทรัสต์ AIMIRT และได้
ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวพร้ อมสาหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ AIMIRT
(2)
ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรื อหากมีประเด็นทางกฎหมาย
ใดๆ (ซึ่งจะต้ องไม่ใช่ประเด็นอันจะทาให้ ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ประสงค์จะเข้ าลงทุ นมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง) ที่ยงั คงค้ างหรื อไม่สามารถดาเนินการได้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และดาเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(3)
ณ วันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุน ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมได้ รับการปลดจานอง และได้ รับ
การยกเลิกหลักประกันอื่นใดบนทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว (ถ้ ามี)
(4)
ทรั สตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรั สต์ AIMIRT เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
(5)
กองทรัสต์ AIMIRT ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม และ/หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืมเงิน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ AIMIRT
และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นสาเร็ จ
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่อ งตัว ในการด าเนิ น การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม ของกองทรั ส ต์ AIMIRT
คุณจรัสฤทธิ์ เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อนุมตั ิการมอบอานาจให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี เป็ นผู้มีอานาจในการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
(1)
กาหนดรูปแบบการเข้ าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สนิ วิธีการประเมินราคาทรัพย์สนิ รวมถึง
ราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติม
(2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญาหรื อข้ อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิที่จะซื ้อ หรื อเช่า
หรื อเช่าช่วง (แล้ วแต่กรณี) และเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สิน และ/หรื อ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ
และ/หรื อ สัญญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทาการ และ/หรื อ สัญญาจานองทรัพย์สิน (โดยกองทรัสต์ AIMIRT
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เป็ นผู้รับจานองจากบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน ) และ/หรื อ และ/หรื อ สัญญาจานองหลักประกันในการกู้ยืมจากแหล่งทุนของ
กองทรัสต์ และ/หรื อ สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ในครัง้ นี ้ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
การจัดหาประโยชน์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เมื่อกองทรัสต์
AIMIRT ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ ดาเนินการ
ติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อการ
ดังกล่าว เป็ นต้ น
(3)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่ง มอบ และ/หรื อ แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาหรื อข้ อผูกพันที่เกี่ ยวข้ องกับการ
แต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเข้ าลงทุนเพิ่มเติม ของกองทรัสต์ AIMIRT
(4)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) (2) และ
(3) ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ และ
(5)
ใช้ ดุลพินิจในการที่จะเข้ าลงทุนหรื อไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติม บางรายการซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขในการลงทุนและแผนการลงทุนข้ างต้ น และ/หรื อ กาหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไขต่าง ๆ ใน
การเข้ าลงทุน หากเห็นว่าเงื่อนไขหรื อผลแห่งการเจรจาต่อรองกับ บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ หรื อผลจากการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมาย แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์
AIMIRT และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ หรื ออาจก่อภาระผูกพันให้ แก่ กองทรั สต์ AIMIRT เกิ นสมควร ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ของ
กองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
อนึ่ง เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว บริ ษัทจะดาเนินการขอความ
เห็นชอบการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ให้
ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณ ทิ พ าพรรณ ให้ ค วามเห็ นว่า ทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ มตามที่ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ น าเสนอเพื่อให้
พิจารณาลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ มีลกั ษณะที่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนและประเภททรั พย์สินที่กาหนดไว้ ใน
สัญ ญาก่ อ ตัง้ กองทรั สต์ และได้ ผ่า นการประเมิ น มูลค่า อย่า งเต็ ม รู ป แบบที่ มี ก ารตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ แ ละเป็ นไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. จานวน 2 รายแล้ ว อย่างไรก็ดี ในวันที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุน เฉพาะ
ทรัพย์สนิ ที่ได้ แก้ ไขข้ อจากัดต่างๆ (ถ้ ามี) ที่อาจจะกระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยจะคานึงถึงศักยภาพของทรัพย์สิน ความมัน่ คงของผู้
เช่า และผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
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ประธานฯ ขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่เสนอ
ใน 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) และมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ตามที่ คณ
ุ
จรัสฤทธิ์ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในแง่ของการลงทุนระยะ
ยาวทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั ง้ นีม้ ีความน่าสนใจมากน้ อยเพียงใด นอกจากนี ้ อยากทราบถึงรายละเอียดของการ
ประเมินรายได้ ที่จะได้ รับจากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ว่าจะมีรายได้ มากน้ อยเพียงใด
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า ในการพิจารณาทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม ผู้จดั การ
กองทรัสต์ไม่ได้ เพียงแค่พิจารณาถึงรายได้ เป็ นหลัก แต่พิจารณาถึงการกระจายตัวของทรัพย์สนิ ด้ วย เมื่อพิจารณาแล้ วว่ามีการ
กระจายตัวของทรัพย์สินที่ดีขึน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาผู้เช่าเป็ นลาดับต่อไป โดยจะเห็นได้ ว่าผู้เช่ารายต่าง ๆ ของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ เป็ นที่ร้ ู จักมากขึ ้น มีชื่อเสียง มีผลประกอบการเป็ นที่ร้ ู จักทังในและนอกประเทศ
้
และมี
ความน่าเชื่อถือ จึงไม่มีความกังวลถึงความมัน่ คงของรายได้ ในส่วนนี ้
ในส่ว นของอัต ราการเติบ โตของรายได้ ค่า เช่ า ของทรั พ ย์ สิน สามารถแยกพิ จารณาในแง่ของ
คลังสินค้ าและถังเก็บสารเคมี เหลว โดยคลังสินค้ า ส่วนใหญ่ มีอตั ราการเติบโตของรายได้ ค่าเช่าประมาณร้ อยละ 5 สาหรับ
ระยะเวลาทุก 3 ปี ส่วนธุรกิ จให้ เช่า ถังเก็ บสารเคมีเหลวมีอัตราการเติบโตของรายได้ ค่าเช่าประมาณร้ อยละ 5 - 6 สาหรับ
ระยะเวลาทุก 3 ปี
จากการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการพิจารณาเข้ าลงทุน อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือกับผู้เช่ารายย่อย
ส่วนมากของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะสัญญาเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวประมาณร้ อยละ 66 จะเป็ นสัญญาเช่าที่มี
อายุคงเหลือประมาณ 3 - 6 ปี อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบทรัพย์สนิ ก่อนการพิจารณาเข้ าลงทุน ผู้จดั การกองทรัสต์พบว่า
ผู้เช่าถังเก็บสารเคมีเหลวภายในโครงการ SCC เป็ นผู้เช่าที่เข้ าทาสัญญาเช่าระยะสันไม่
้ เกิน 3 ปี แต่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าถัง
เก็บสารเคมีเหลวเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 - 25 ปี อย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการพิจารณาเข้ าลงทุน จะเห็นได้ ว่าทรัพย์สินที่จะลงทุนในครัง้ นี ้
สัญญาเช่าอายุประมาณ 3-6 ปี มีอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 66 โดยส่วนใหญ่เป็ นสัญญาของผู้เช่าถังเก็บสารเคมี ในการนี ้ เมื่อ
พิจารณาการเช่าถังดังกล่าวแล้ ว จะเห็นได้ ว่าผู้เช่าถังเก็บสารเคมี 3-4 รายใหญ่ได้ เช่าถังดังกล่าวกับโครงการ SCC มาเป็ น
ระยะเวลาค่อนข้ างนาน กล่าวคือ ประมาณ 15-25 ปี ดังนัน้ การทาสัญญาเช่า 3-6 จึงไม่น่าจะเป็ นปั ญหา เนื่องจากผู้เช่า ราย
ใหญ่มีการต่ออายุสญ
ั ญาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนัน้ จึงมองว่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีความน่าสนใจค่อนข้ างสูง
สาหรับการลงทุนในรูปแบบของสิทธิการเช่า ผู้จดั การกองทรัสต์ขอชี ้แจงว่าสิทธิการเช่าเป็ นประเภทการลงทุนประเภทหนึง่ และ
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การลงทุนดังกล่าวไม่ใช้ ข้อเสียในการลงทุนในครัง้ นี ้ เนื่องจากการลงทุนในสิทธิการเช่าในครัง้ นี ้ทาให้ ผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นตาม
ประมาณการ
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เข้ าใจว่าเมื่อมีการลงทุนในสิทธิการเช่า
อาจมีเหตุการณ์ลดทุน จึงอยากทราบว่าในกรณีที่จะมีการลดทุน ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีวิธีการคานวณการลดทุนอย่างไร
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า สาหรับการลดทุนนันยั
้ งไม่สามารถที่จะคานวณมูลค่าหรื ออัตราการลดทุน
ได้ ในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามในการลดทุนจะพิจารณาสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิ์ควบคู่กนั ไป และขึ ้นอยู่กบั ราคาประเมินของ
ทรัพย์สนิ ในแต่ละปี
คุณอนุ สอบถามเพิ่มเติมว่า สุดท้ ายนี ้ อัตราการเช่าทรัพย์สนิ (Occupancy Rate) ของทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้อยูท่ ี่ร้อยละเท่าใด
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า สาหรับอัตราการเช่าทรัพย์สิน (Occupancy Rate) ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ นี ้อยูท่ ี่ร้อยละ 100 (หนึง่ ร้ อย) สาหรับทัง้ 4 โครงการ
(2)
คุณภรณี ทองเย็น ผู้ถือหน่วยทรั สต์ มาประชุม ด้ วยตนเอง สอบถามดังนี ้ ราคาประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 4 โครงการ เป็ นจานวนประมาณ 3,400,000,000 (สามพันสี่ร้อยล้ าน)
บาท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์เสนอขอเข้ าลงทุนในราคาประมาณไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท
ส่วนต่างของราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์กบั ราคาเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์
เสนอได้ มีการรวมภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ วใช่หรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า สาหรับราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ วา่ จ้ างผู้ประเมิน
มู ล ค่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ อิ ส ระทั ง้ 2 ราย จะอยู่ ที่ ป ระมาณ 3,830,000,000 (สามพั น แปดร้ อยสามสิ บ ล้ าน) บาท
และ 3,831,300,000 (สามพันแปดร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านสามแสน) บาท ตามลาดับ อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุน
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่
ผู้จัดการกองทรัสต์ขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม กองทรัสต์ AIMIRT อาจเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในมูลค่า ที่น้อยกว่า 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อย
ล้ าน) บาท ก็เป็ นได้ โดยมูลค่าการลงทุนสูงสุดจานวน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท มาจากแหล่งเงินทุน 2 แหล่ง
คือ (1) เงินเพิ่มทุน ที่กองทรัสต์ AIMIRT ได้ มาจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามที่จะขออนุมตั ิจากที่ประชุมในวาระ
ต่อไป และ (2) เงินจากการกู้ยืมเงิน โดยกองทรัสต์ AIMIRT จะทาการกู้ยืมเงินในจานวนไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่งพันสาม
ร้ อยล้ าน) บาท ซึ่งยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึ่งระบุไว้ ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวม
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คุณภรณี ทองเย็น ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกองทรัสต์ AIMIRT มีการกู้ยืมใน
บางส่วนเพื่อนามาลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรั สต์ AIMIRT จะมีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ สาหรับเงินกู้ยืม
ดังกล่าวเท่าใด และอยากทราบถึงผลกระทบต่างๆ หากอัตราดอกเบี ้ยมีการปรับตัวขึ ้นในอนาคต
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั อัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ ของกองทรัสต์ AIMIRT อยูท่ ี่ประมาณไม่เกินกว่า
MLR -1.15 (ลบหนึ่งจุดหนึ่งห้ า) และในเบื ้องต้ น อัตราดอกเบี ้ยเริ่ มต้ นยังอยูใ่ นการดาเนินการเจรจาต่อรอง สาหรับการปรับตัว
ขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยในอนาคต กองทรัสต์มีแผนระยะยาวสาหรับการป้องกันอัตราความเสีย่ งของการอัตราดอกเบี ้ยขึ ้น โดยจะ
ใช้ เครื่ องมือทางการเงิน เช่น การป้องกันอัตราความเสี่ยงโดยการออกหุ้นกู้ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นแผนการในระยะยาวของกองทรัสต์
AIMIRT ทัง้ นี ้ การจะออกหุ้นกู้ได้ นนั ้ กองทรั สต์ จะต้ องมีการจั ดทา credit rating ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว จะทาให้ อตั รา
ดอกเบี ้ยคงที่ และเป็ นการประหยัดต้ นทุนทางการเงินอีกด้ วย
ประธานฯ เสริ มว่า หลักการที่คณ
ุ จรัสฤทธิ์ชี ้แจง กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมมูลค่าประมาณร้ อยละ 15 ของราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
คุณอมร เสริ มว่า สาหรับขันตอนการเข้
้
าลงทุน นับแต่วนั ประชุมจนถึงวันที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จะต้ องผ่านขันตอนกระบวนการที
้
่ใช้ ระยะเวลาอีกพอสมควร ทังการยื
้
่นแบบแสดงรายการ
ข้ อมูล และร่ างหนังสือชี ช้ วนเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ระยะเวลาระหว่างสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเอกสาร เมื่อได้ รับอนุมตั ิการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มทุน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการทาผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding) จากสถาบันการเงินที่เป็ นนักลงทุน รวมถึงมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่กองทรัสต์
AIMIRT เข้ าลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ต้องนามาพิจารณาประกอบการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โดยมูล ค่ า ที่ ก องทรั ส ต์ AIMIRT จะเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ นี ้ ผู้จัด การ
กองทรั สต์ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นที่มี ความเกี่ ยวข้ องกับเจ้ าของทรั พย์ สิน แต่อย่างใด การเข้ าลงทุนจึงเป็ นการเข้ าลงทุนโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นหลัก
(3)
คุณสุรเชษฐ์ วินิย กุล ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์
AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม ในมูลค่าไม่เกิน 4,300,000,000 (สีพ่ นั สามร้ อยล้ าน) บาท เป็ นราคาโดยประมาณ ไม่ใช่ราคาซื ้อจริ ง
ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ มีการตกลงไว้ กบั เจ้ าของทรัพย์สนิ ใช่หรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม ในราคา
รวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท เป็ นเพียงมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ าลงทุน ยังไม่ใช่ราคาซื ้อ
จริ งที่ได้ มีการตกลงไว้ กบั เจ้ าของทรัพย์สนิ แต่อย่างใด
คุณสุรเชษฐ์ วินิย กุล ผู้ถือหน่วยทรั สต์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดถึงมีการกู้ยืมเงิน สาหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ ในเมื่อเงินเพิ่มทุนน่าจะเพียงพอสาหรับการซื ้อทรัพย์สินที่จะลงทุน สุดท้ ายนี ้ เข้ าใจว่ากองทรัสต์ AIMIRT
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ยังมีหนี ้สินจากการกู้ยืมในปั จจุบนั ประมาณ 650,000,000 (หกร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท ซึ่งจะกาหนดชาระเงินในปี พ.ศ. 2565
ดังนัน้ อยากทราบว่าการกู้ยืมเงินเพิ่มจะมีผลกระทบจากอัตราดอกเบี ้ยที่จะปรับตัวขึ ้นในอนาคตหรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า เงินกู้ยืมของกองทรัสต์ AIMIRT ปั จจุบนั อยู่ที่ประมาณ 590,000,000 (ห้ า
ร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท เท่านัน้ ไม่ใช่ 650,000,000 (หกร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท ดังที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าใจ ส่วนผลกระทบของ
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ AIMIRT ผู้จดั การกองทรัสต์ขอชี ้แจงว่าประมาณการผลตอบแทนที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้
นาเสนอไปนันได้
้ พิจารณาถึงการกู้ยืมเงินและภาระดอกเบี ้ยที่จะจ่ายสาหรับการกู้ยืมเงิ นไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่งพันสาม
ร้ อยล้ าน) บาท นี ้แล้ ว
(4)
คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เกี่ยวกับธุรกิจการ
ให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว ขอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์อธิบายถึงลักษณะของธุรกิจเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยเสี่ยงกรณีไม่มีผ้ ู เช่า อายุ
การใช้ งานของถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถึงผู้เช่าหลักของถังเก็บสารเคมีเหลวในโครงการ SCC เนื่องจากภายหลังการเข้ าลงทุน
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รายได้ หลักของกองทรัสต์ AIMIRT เกินกว่าร้ อยละ 50 จะมาจากธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมี
เหลว
คุณจรั สฤทธิ์ ชี แ้ จงว่า ถังเก็ บสารเคมีเหลวเป็ นเสมือนคลังสินค้ า ที่สินค้ าภายในเป็ นของเหลว
เท่านัน้ โดยสารเคมีที่เก็บในถังเก็บสารเคมีเหลวของโครงการ SCC คือ ตัวทาละลาย (Solvent) ซึ่งเป็ นสารตังต้
้ น หรื อเป็ น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ อุปโภคบริ โภค (Consumer Product) จึงอาจกล่าวได้ ว่าตัวทาละลายเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึ่งของ
ปั จจัย 4 ธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลวจึงไม่ใช่ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับปิ โตรเลียม หรื อการกลัน่ ปิ โตรเคมีแต่อย่างใด
สาหรับความเสี่ยงของธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว ตามที่ได้ เรี ยนชี ้แจงข้ างต้ น สินค้ าที่เก็บใน
ถังเก็บสารเคมีเหลวเป็ นสารตังต้
้ นของผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริ โภค มีการกระจายตัวของของประเภทอุตสาหกรรมอย่างมาก ฉะนัน้
ความเสีย่ งที่จะไม่มีผ้ เู ช่าถังเก็บสารเคมีเหลวจึงต่ามาก และต้ องคานึงถึงพื ้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศเป็ นหลัก
คุณ จรั ส ฤทธิ์ ชี แ้ จงต่อ ไปว่า โดยลัก ษณะทางกายภาพของที่ ดิน ที่ ตงั ้ ของทรั พ ย์ สิน ที่ จะลงทุน
เพิ่มเติม โครงการ SCC คือ ฝั่ งหนึ่งอยู่ติดกับแม่น ้าเจ้ าพระยาซึ่งมีท่าเรื อ และอีกฝั่ งหนึ่งอยู่ติดกับถนนสุขสวัสดิ์ ทังนี
้ ้ จากการ
ตรวจสอบเบื ้องต้ น สารเคมีเหลวจะถูกนาเข้ ามาจากต่างประเทศโดยทางเรื อ เรื อขนสินค้ ามาเทียบท่าเรื อและลาเลียงเข้ าเก็บใน
ถัง เก็ บ สารเคมี เ หลว และถ่ า ยออกจากถัง เก็ บ สารเคมี เ หลวเข้ า สู่ร ถขนสารเคมี เ หลวเพื่ อ กระจายต่อ ไปยัง แหล่ง ผลิต
ภายในประเทศ จากขันตอนดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ทาเลที่ตงของโครงการ
ั้
SCC จึงถือว่าเป็ นทาเลที่ตงที
ั ้ ่เอื ้อต่อ ธุรกิจให้ เช่าถังเก็บ
สารเคมีเหลวเป็ นอย่างมาก
ถังเก็ บสารเคมีเหลว เป็ นทรั พย์ สินที่ไม่ต้องการการบารุ งรั กษามาก เนื่องจากวัสดุที่ทาถังเก็บ
สารเคมีเหลวเป็ นแผ่นเหล็กมาประกอบเป็ นถังเก็บสารเคมีเหลว ไม่ได้ มีขนตอนการก่
ั้
อสร้ างที่ซบั ซ้ อนแต่อย่างใด อีกทังยั
้ งมีการ
ตรวจสภาพถังเก็บสารเคมีเหลวอย่างสม่าเสมอทุก 10 - 15 ปี ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อคงไว้ ซงึ่ ใบอนุญาต
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สาหรับ บริ ษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้ นซ์ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท สยามเฆมี จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทเจ้ าของทรั พย์ สินโครงการ SCC ซึ่ง ประกอบกิ จการเกี่ ยวกับการผลิตนา้ มันเครื่ องให้ แก่บริ ษั ทผู้จัดจาหน่า ย
น ้ามันเครื่ องรายต่างๆ ในประเทศไทย
คุณธนาเดช ที่ปรึ กษาทางการเงิน เสริ มว่า เนื่องจากบริ ษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้ นท์ จากัด เป็ น
บริ ษัทจากัด จึงไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินอย่างชัดเจนเหมือนบริ ษัท จากัดมหาชน อย่างไรก็ดี บริ ษัท เอสเอฟซี เอกเซล
เล้ นซ์ จากัด มีรายได้ ประมาณ 4,000,000,000 (สีพ่ นั ล้ าน) บาท สาหรับปี พ.ศ. 2560
(5)
คุณภรณี ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT
ครัง้ นี ้เป็ นการลงทุนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า และมีการกู้ยืมเงินเพื่อนามาใช้ ในการลงทุนเพิ่มเติมด้ วย จึงอยากทราบเกี่ยวกับ
การชาระหนี ้เงินกู้ดงั กล่าว
คุณ จรั ส ฤทธิ์ ชี แ้ จงว่า ไม่ ว่ า กองทรั ส ต์ จ ะลงทุน ในกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า เงิ น กู้ยื ม จะมี
ระยะเวลาการชาระเงินกู้ตามที่ได้ ตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ในการชาระเงินกู้นนกองทรั
ั้
สต์ AIMIRT จะมีการกันเงินไว้ สว่ นหนึง่ เพื่อทีจ่ ะ
นาไปชาระหนี ้เงินกู้เมื่อถึงครบกาหนด ดังนัน้ เงิ นกู้ยืมไม่มีความเกี่ ยวข้ องกับรู ปแบบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนใน
กรรมสิทธิ์หรื อสิทธิการเช่า โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าไม่ได้ มีผลกระทบใด ๆ ต่อรายได้ ที่กองทรัสต์ AIMIRT จะสามารถทาได้
ในแต่ละปี เนื่องจากการลงทุนในสิทธิการเช่าเป็ นเพียงสถานะในการลงทุนเท่านัน้ และไม่มีผลกระทบต่อการหยุดเติบโตของ
รายได้ ของกองทรัสต์ AIMIRT แต่อย่างใด
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เสริ มว่า กองทรัสต์ AIMIRT
จะกู้ยืมเงินในจานวนที่ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ซึง่ เป็ นการคานวณรวมมูลค่าทรัพย์สินทังที
้ ่เป็ น
กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าทังหมดแล้
้
ว
ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ผู้จดั การกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ในราคาไม่เกิน 4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท โดยการเพิ่มทุนกองทรัสต์ AIMIRT ส่วนหนึ่งและกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีก
ส่วนหนึ่ง โดยจะต้ องมีการพิจารณาร่ วมกับที่ปรึ กษาฝ่ ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ที่ปรึ กษาทางการเงิน และที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
เป็ นต้ น
(6)
คุณมนต์ชยั อุดมหิรัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า สารเคมีที่เก็บในถังเก็บ
สารเคมีเหลวของโครงการ SCC เป็ นตัวทาละลาย (Solvent) ทังหมดหรื
้
อเก็บเป็ นอัตราส่วนเท่าใดของถังเก็บสารเคมีเหลว
ทังหมด
้
และขอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ชี ้แจงเกี่ยวกับคูแ่ ข่งในธุรกิจให้ เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั เป็ นถังเก็บสารเคมีเหลวที่ใช้ เก็บตัวทาละลายทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม
อาจมีถงั เก็บสารเคมีเหลวบางส่วนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ในถังเก็บสารเคมีเหลว จากการเก็บสารเคมีเหลวอื่นมา
เป็ นตัวทาละลาย
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สาหรั บคู่แข่งในธุรกิ จให้ เช่ าถังเก็ บสารเคมีเหลว จากการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็ น 2 (สอง)
ประเภท คือ (1) ผู้ผลิตรายใหญ่ หรื อโรงกลัน่ โดยผู้ประกอบธุรกิจ กลุม่ นี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มองว่าเป็ นคู่แข่งในธุรกิจให้ เช่า
ถังเก็บสารเคมีเหลว เนื่องจากไม่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับตัวทาละลาย หรื อหากมีก็ จะเป็ นกรณีที่น้อยมาก และมุ่งแต่ธุรกิจหลัก
คือการกลัน่ และเก็บปิ โตรเลียม ซึ่งเป็ นธุรกิจคนละประเภทกับโครงการ SCC และ (2) ผู้ประกอบธุรกิจบริ เวณลุม่ น ้าเจ้ าพระยา
นอกเหนือจาก SCC แล้ ว มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจอื่นอีกประมาณ 4 ราย เช่น บริ ษัท สยามแท้ งค์ เทอร์ มินอลส์ จากัด, บริ ษัท เลนโซ่
จากัด, บริ ษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด เป็ นต้ น เมื่อเทียบกับผู้ประกอบกิจการรายอื่นแล้ ว SCC มีจานวนถังเก็บสารเคมีเหลวให้ เช่าที่
มากที่สดุ และมีปริ มาณการเก็บมากที่สดุ เช่นกัน เนื่องจาก คูแ่ ข่งดังที่กล่าวข้ างต้ นไม่ได้ มีการเปิ ดให้ เช่าถังเก็บสารเคมี เหลวต่อ
บุคคลภายนอกเป็ นธุรกิจหลัก แต่ให้ บคุ คลภายนอกเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวเฉพาะในกรณีที่มีถงั เก็บสารเคมีเหลวเหลือจากการ
ที่ผ้ ปู ระกอบการดังกล่าวเก็บผลิตภัณฑ์ของตนเองเท่านัน้ ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ SCC เป็ นผู้ประกอบการรายเดียวที่ให้ เช่าถังเก็บ
สารเคมีเหลวในเชิงพาณิชย์ และยังมีถงั เก็บสารเคมีเหลวที่มีขนาดหลากหลายอีกด้ วย ทาให้ ผ้ เู ช่ามีตวั เลือกมากมายในการเก็บ
สารเคมีเหลว ประกอบกับ SCC ตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่ดีและมีผ้ เู ช่าที่เป็ นที่ร้ ูจกั จานวนมาก ทังนี
้ ้ ข้ อจากัดในการทาธุรกิจเช่นนี ้คือเรื่อง
ของการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าว โดยปั จจุบนั จะไม่มีการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวให้ กบั ผู้ประกอบการรายใหม่แล้ ว จึงเป็ นไปได้ ยากที่จะมีคแู่ ข่งเพิ่มเติม
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติม หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เมื่อวาระที่ 2 และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ได้ รับการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมแล้ ว กองทรัสต์จะดาเนินการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขในการลงทุนและแผนการลงทุนที่ได้
ระบุไว้ ข้างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

51,515,009
3,003,800
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

94.4903
5.5097
-

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ มทุ น ของกองทรั ส ต์ AIMIRT ครั ้ ง ที่ 1 โดยการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรั สต์ ใหม่ จานวนประมาณไม่ เกิน 430,000,000 หน่ วย เพื่อลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ
SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนดราคาหน่ วยทรั สต์ ท่ อี อกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นาเสนอรายละเอียดของ
วาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณอมร แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึง่ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการลงทุนในครัง้ นี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรให้ ใช้ เงินลงทุนเพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุน เพิ่มเติม ทัง้ 4 โครงการ ในจานวนเงิ นไม่เกิ น 4,300,000,000 (สี่พันสามร้ อยล้ าน) บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยเงินทุนที่จะ
ใช้ ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) มาจากการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้ อยสิบล้ าน) บาท สาหรับเงินทุนที่จะใช้ ในการ
ล ง ทุ น ใ น ท รั พ ย์ สิ น ที่ จ ะ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม โ ค ร ง ก า ร SCC โ ค ร ง ก า ร TIP 8 แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ส ว น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
บางกะดี มาจาก 2 ส่วน ได้ แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
และ (2) เงิ น กู้จ ากการกู้ยืม เงิ น โดยโครงสร้ างเงิ น ทุน ที่จ ะใช้ ใ นการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จะลงทุน เพิ่ มเติม โครงการ SCC
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุนของ
กองทรัสต์ AIMIRT สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้ในปั จจุบนั ในส่วนของโครงสร้ างเงินทุน จากการเพิ่มทุนนัน้ บริ ษัท เห็น
ควรให้ มีการใช้ เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ AIMIRT จานวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 (สีร่ ้ อยสามสิบล้ าน) หน่วย เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนในการเข้ าลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในครัง้ นี ้จะเป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัด
จาหน่าย และผู้จัดจาหน่าย สาหรั บราคาหน่วยทรั สต์ ที่จะเสนอขายในครั ง้ นีจ้ ะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของ
ทรัพย์สินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับ ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัย
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับ
ที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ
(6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เป็ นจานวนเงินทุน จานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้ ที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อนาไปใช้ ในสาหรับการลงทุนในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้นอันจะส่งผลให้ มีการกระจายความเสีย่ งในการ
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ลงทุน เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และส่งผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากขึ ้น นอกจากนี ้การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ยังส่งผลให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีโอกาสในการได้ มีสว่ นรับผลประโยชน์สว่ นเพิ่มในทรัพย์สิน ใหม่ที่ลงทุน อีกทังการที
้
่กองทรัสต์
AIMIRT มีจานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึ ้นจะส่งผลให้ กองทรัสต์ AIMIRT มีขนาดที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะเป็ นที่นา่ สนใจต่อนักลงทุน และ
ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าอาจจะทาให้ หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึ ้นสาหรับการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT จานวนประมาณไม่เกิน 430,000,000
(สี่ร้อยสามสิบล้ าน) หน่วย เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์ AIMIRT
กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในปั จจุบนั จานวน 155,000,000 (หนึ่งร้ อยห้ าสิบห้ าล้ าน) หน่วย จะทาให้ กองทรัสต์
AIMIRT มีหน่วยทรัสต์จานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 585,000,000 (ห้ าร้ อยแปดสิบห้ าล้ าน) หน่วย
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ คุณอมรจึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อนุมตั ิวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุมในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1
(หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบหมายให้ ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีมี
อานาจ ดังต่อไปนี ้
(1)
กาหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
รวมถึงกาหนดจานวนหน่วยทรั สต์ที่จะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรั สต์ที่จะเสนอขาย โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่
กาหนดไว้ ข้างต้ น
(2)
ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
(3)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้
การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณ อมร ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ให้ ความเห็น
ในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณ ทิ พ าพรรณ แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า การเพิ่ ม ทุน ของกองทรั ส ต์ AIMIRT โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี และวิ ธี ก ารก าหนดราคาหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในการเพิ่ ม ทุ น ครั ง้ ที่ 1 มิ ไ ด้ เป็ นการขัด ต่ อ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินกระบวนการใดๆ เพื่อให้ การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นไป
ตามมติที่อนุมตั ิโดยที่ประชุม สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ตามที่
กฎหมายกาหนดต่อไป
ในการนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จานวนประมาณไม่เกิ น 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้ าน) หน่วย เพื่อลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนดราคา
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 โดยเมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT
กับหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์ในปั จจุบนั จานวน 155,000,000 (หนึ่งร้ อยห้ าสิบห้ าล้ าน) หน่วย จะทาให้ กองทรั สต์ AIMIRT
มีหน่วยทรัสต์จานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 585,000,000 (ห้ าร้ อยแปดสิบห้ าล้ าน) หน่วย รวมถึ งขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิวิธีการ
กาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุมในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นับ
จากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติ รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี ดังที่คณ
ุ อมรชี ้แจงต่อที่ประชุม
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)
คุณ อนุ ว่ อ งสารกิ จ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ม าประชุม ด้ ว ยตนเอง สอบถามว่า ในการเพิ่ ม ทุน ของ
กองทรัสต์ AIMIRT มีคา่ เสือ่ มหรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า ในการเช้ าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในงบการเงินจะถูกลงเป็ นมูลค่า
การลงทุน ดังนันจึ
้ งไม่มีคา่ เสือ่ ม
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
คุณอมร ชี ้แจงว่า สาหรับวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่ 1 นี ้จะอยูใ่ นวาระถัดไปที่จะได้ นาเสนอต่อที่ประชุม
คุณอนุ สอบถามต่อไปว่า ขอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์อธิบายถึงความเป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์อิสระ (Independent REIT) ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เทียบกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ที่มี
ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินและลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินเท่านัน้
(Sponsor REIT) และเมื่อเจ้ าของทรัพย์สินขายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ AIMIRT แล้ วจะมีข้อกาหนดให้ เจ้ าของทรัพย์สินต้ อง
ซื ้อหน่วยทรัสต์และเข้ าเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ AIMIRT หรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า ความเป็ นอิสระของกองทรัสต์ AIMIRT คือความเป็ นอิสระในการบริ หาร
จัดการทรัพย์สิน โดยที่สามารถตัดสินใจได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงสร้ างของผู้จั ดการกองทรัสต์ไม่ได้ เกี่ยวโยงกับ เจ้ าของ
ทรั พ ย์ สิ น รายใด และไม่ ไ ด้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกับ เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น รายใดรายหนึ่ ง ส าหรั บ กองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ที่มีผ้ ูจัดการกองทรั สต์เป็ นบริ ษัทย่อยของเจ้ าของทรั พย์ สิน (Sponsor REIT) แม้ ว่าเจ้ าของทรั พย์ สินจะถือ
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หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีผ้ จู ัดการกองทรัสต์เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน
(Sponsor REIT) ก็ไม่ได้ หมายความว่าบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินกลับเข้ ามารับผิดชอบทรัพย์สนิ ที่ได้ ขายให้ แก่กองทรัสต์แต่อย่าง
ใด บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ นันย่
้ อมถือหน่วยทรัสต์ในฐานะนักลงทุนรายหนึง่ เช่นเดียวกับผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นๆ
สาหรั บข้ อกาหนดให้ เจ้ าของทรั พย์สินต้ องถื อหน่วยทรั สต์ในกองทรั สต์ AIMIRT มีการตกลงไว้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หากพ้ นระยะเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้ แล้ ว เจ้ าของทรัพย์สินจะมีสถานะเหมือนนัก ลงทุนทัว่ ไปที่สามารถ
จาหน่าย จ่าย โอน หรื อซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เจ้ าของทรัพย์สินย่อมมีสิทธิที่จะซื ้อ
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนได้ ตามสิทธิที่มีอยูเ่ ช่นเดียวกับนักลงทุนทัว่ ไป
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT เข้ าข่ายเป็ นการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ น
การล่วงหน้ าในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ ได้ แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่า หรื อผู้ที่เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่ กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม และกลุม่
บุคคลเดียวกัน
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ า ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) วันที่ 5
พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติม หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จานวนประมาณไม่เกิน 430,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้ าน) หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

51,515,009 เสียง
3,003,800 เสียง
- เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

94.4903
5.5097
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-

บัตรเสีย

- เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่
มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ
เพิ่ ม ทุ น ครั ้ง ที่ 1 และการน าหน่ วยทรั ส ต์ ใ หม่ จ ดทะเบีย นเป็ นหลั กทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นาเสนอรายละเอียดของ

วาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณอมร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน ของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งที่ประชุมได้ มีมติ
อนุมัติ ต ามวาระที่ 3 ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ ก าหนดวิ ธี ก ารเสนอขายและวิ ธี ก ารจัด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ เสนอให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ในการพิจารณา โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ส่ ว นที่ 1 จัด สรรหน่วยทรั สต์ ที่อ อกและเสนอขายเพิ่ม เติมในครั ง้ นี ้ ไม่ต่ า กว่าร้ อยละ 50 (ห้ า สิบ ) ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ (Preferential Offering) โดยผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ดิ ม อาจแสดงความจานงที่ จะซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกิ นกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการ
จัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว
ผู้จดั การกองทรัสต์ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกิน
กว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ได้ รับ
สิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ
ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
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ทัง้ นี ้ หากมีหน่วยทรั สต์ เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว ผู้จัดการกองทรัสต์ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรั สต์ ที่เหลือจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่
เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุม่ บุคคลใดเป็ น
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์ AIMIRT เกินกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทรัสต์ AIMIRT และ ผู้จดั การกองทรัสต์ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สี่สิบห้ า) วัน นับแต่วนั
ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
นอกจากการกาหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ คุณอมรเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุมในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1
(หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบหมายให้ ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีมี
อานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย
โดยวิธีการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม
(2)
พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้ างการเสนอขายสุดท้ าย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สิทธิ จองซื ้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื ้อ
รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการ
จัดสรร รวมทัง้ การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปให้ แก่นกั ลงทุ นอื่น
ตลอดจนมีสทิ ธิใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุน
รายใด หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์สญ
ั ชาติอเมริ กา แคนาดา ญี่ปนุ่ หรื อสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย หากเป็ นผลให้ การเสนอขาย
หรื อการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ ทังของประเทศไทยหรื
้
อของประเทศของสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์นนๆ
ั ้ หรื อก่อให้ เกิดภาระและค่าใช้ จา่ ย
ในการดาเนินการเกินสมควร
(3)
กาหนดระยะเวลาเสนอขายหน่ว ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และดาเนินการ
ในการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารั บหน่วยทรั สต์ ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(4)
เจรจาต่อรองเข้ าทาจัดเตรี ยมแก้ ไขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการ
เสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ จัดการการจัดจาหน่าย และผู้จัด
จาหน่ายเพื่อดาเนินการดังกล่าว
(5)
จัดเตรี ยม ลงนาม และยื่นคาขอรับความเห็นชอบ หรื อการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการนาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้ า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และกระทาการอื่น
ใดที่จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นสาเร็ จครบถ้ วน และ
(6)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้
การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณ อมรได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ให้ ความเห็น
ในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า การเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรั สต์ ที่ ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งด าเนิ น กระบวนการใดๆ เพื่ อ ให้ การเสนอขายและวิ ธี ก ารจัด สรร
หน่วยทรั สต์ ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรั สต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เป็ นไปตามมติที่อนุมัติโดยที่ประชุม สัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ รวมทัง้ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
ในการนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรั สต์ ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัส ต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี นับจาก
วันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอ รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีกระทาการต่างๆ ดังที่คณ
ุ
อมรชี ้แจงต่อที่ประชุม
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
(1)
นายอนุ ว่องสารกิจ มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เข้ าใจว่าการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์
AIMIRT ครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีร ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
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หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ตามสิทธิก่อน จากนันจึ
้ งเป็ นการเสนอขายให้ บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) แล้ วจึง
จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
ผู้จดั การกองทรัสต์ใช้ หลักการใดในการพิจารณาจัดสรรหน่วยทรัสต์ด้วยวิธีนี ้ เนื่องจากโดยทัว่ ไปแล้ วการจัดสรรหน่วยทรัสต์
เพิ่มทุนจะเป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights
Offering) ตามสิทธิ ก่อน จากนันจึ
้ งจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร เหลือเท่าใดจึงจะเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ บคุ คลในวงจากัด (Private
Placement)
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ชีแ้ จงว่า รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์
เพิ่มทุนจะเปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนฯ ซึ่งโดยหลักการจะเป็ นการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ตามสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดง
ความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร

คุณธนาเดช ชี ้แจงต่อไปว่า ประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วยที่ผ้ ถู ือหน่วยจะได้ รับจากกองทรัสต์
AIMIRT หลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่หนึง่ จะไม่น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วยในกรณีที่ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม
กล่า วคือ แม้ ว่า ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ เดิมจะไม่ลงทุน เพิ่ มเติมในหน่วยทรั สต์ เพิ่ มทุน ผลตอบแทนก็ จ ะยังเพิ่ มขึน้ แต่ห ากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมลงทุนเพิ่มเติม ก็จะได้ รับผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นตามหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มขึ ้น
คุณอนุ สอบถามเพิ่มเติมว่า ขอให้ ชี ้แจงการเสนอขายเพิ่มเติมไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย
คุณ ธนาเดช ชี แ้ จงว่ า เงิ น ที่ ก องทรั สต์ AIMIRT จะระดมทุน เพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ป้ ระมาณไม่เกิ น
4,300,000,000 (สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท เป็ นเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่งพันสามร้ อยล้ าน) บาท เป็ นเงินเพิ่มทุนไม่
เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้ าน) บาท ในส่วนเงินเพิ่มทุนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของเงินเพิ่มทุน คิดเป็ นประมาณไม่
เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้ าร้ อยล้ าน) บาท จะนาส่วนนี ้มาจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมก่อน ส่วนที่เหลือจากการจัดสรร
ให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์เดิมตามสิทธิ ก็จะจัดสรรให้ กับผู้ถือหน่วยทรั สต์ เดิมที่ขอซื ้อหน่วยทรั สต์ เพิ่ มทุนเกินสิทธิ อย่างไรก็ตาม
รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรั สต์ เพิ่มทุน รวมถึงวิธีการซื ้อหน่วยทรั สต์เพิ่มทุน จะปรากฏในหนังสือชีช้ วนและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
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(2)
คุณ มนต์ ชัย อุด มหิ รั ญ มาประชุม ด้ ว ยตนเอง สอบถามว่า ในกรณี ก ารเพิ่ ม ทุน ครั ง้ ที่ 1 ของ
กองทรั สต์ AIMIRT หากผู้ถื อหน่วยทรั สต์ เดิม ไม่ซือ้ หน่วยทรั สต์ เพิ่ มทุน จะได้ รั บ ผลตอบแทนที่ลดลงหรื อไม่ นอกจากนัน้
หน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมถืออยูจ่ ะถูกลดมูลค่าลงหรื อไม่
คุณ ธนาเดช โอภาสยานนท์ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ชี แ้ จงว่า แม้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม ไม่ซื อ้
หน่วยทรั สต์เพิ่มทุนก็ไม่ทาให้ ผลตอบแทนที่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์จะได้ รับลดลง แต่หากพู ดถึงกรณีของอานาจในการตัดสินใจ
(Control) ย่อมลดลงอย่างแน่นอนเนื่องจากมีจานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึ ้น อัตราส่วนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมมีอยูย่ อ่ มลดลง
คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับไม่ลดลงเพราะว่า
การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ โดยลักษณะแล้ วไม่เหมือนกับการลงทุนในหุ้นของ
บริ ษัท เพราะการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะมีรายได้ เข้ ามาตังแต่
้ วนั แรกที่เข้ าลงทุน ฉะนันเมื
้ ่อเข้ าลงทุน
แล้ วมีกระแสเงินสดเข้ ามา จึงทาให้ อตั ราส่วนผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับไม่ถกู กระทบ
คุณมนต์ ชัย สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดผู้จัดการกองทรั สต์ จึงพิจารณาเข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน
ประเภทกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่ารวมกันในครัง้ เดียว เนื่องจากปั จจุบนั ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นกรรมสิทธิ์ทงหมด
ั้
แต่ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT จะทาให้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT บางส่วนเป็ นการลงทุนใน
กรรมสิทธิ์ และบางส่วนเป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่า
คุณธนาเดช ชี แ้ จงว่า ภายหลังการเพิ่มทุน ครั ง้ ที่ 1 กองทรั สต์ AIMIRT จะลงทุนในกรรมสิท ธิ์
ประมาณร้ อยละ 45 (สี่สิบห้ า) ของทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT และลงทุนในสิทธิ การเช่าประมาณร้ อยละ 55 (ห้ าสิบ
ห้ า) ของทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ AIMIRT แต่สงิ่ ที่มาทดแทนคือผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้น
กองทรั สต์ AIMIRT มีนักลงทุนสถาบันถื อ หน่ว ยทรั สต์ อยู่ใ นจานวนค่อ นข้ างมาก ซึ่งนักลงทุน
สถาบัน เหล่า นี ค้ ่อ นข้ างให้ ความส าคัญ กับ สัดส่ว นการลงทุน ในกรรมสิท ธิ์ กับ สิท ธิ ก ารเช่า ศัก ยภาพของทรั พย์ สิน อัต รา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return (IRR)) ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น คาดการณ์ แ ล้ ว จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ
หน่ว ยทรั สต์ มากขึน้ โดยการลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ นีจ้ ะท าให้ ป ระมาณการณ์ ผลตอบแทนที่ จะได้ รับ จะเพิ่ มขึน้ นับ จากวันที่
กองทรั สต์ เ ข้ าลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่า โดยนับ แต่วัน ที่ กองทรั สต์ เ ข้ า ลงทุน จนถึงปี ที่ 30 เป็ นประมาณร้ อยละ 10 (สิบ ) ของ
ผลตอบแทนปั จจุบนั ที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ได้ รับ แม้ ว่าในปี ที 31 ประมาณการณ์ผลตอบแทนจะลดลงประมาณร้ อยละ 55 (ห้ าสิบ
ห้ า) ก็ตาม
(3)
คุณสุพตั รา สิทธิชยั ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคา 4,300,000,000 (สีพ่ นั สามร้ อยล้ าน) บาท หมายความว่าจะเป็ นการเพิ่มทุนครัง้ ที่
1 จานวน 300,000,000 (สามร้ อยล้ าน) บาท และเป็ นเงินกู้ยืมจานวน 1,300,000,000 (หนึ่งพันสามร้ อยล้ าน) บาท ใช่หรื อไม่
สาหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนมีการแบ่งส่วนที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม (Right Offering) กับบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ในอัตราส่วน 50 ต่อ 50 ใช่หรื อไม่
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คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า มูลค่าเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมราคาไม่เกิน 4,300,000,000
(สี่พนั สามร้ อยล้ าน) บาท จะเป็ นเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,300,000,000 (หนึ่งพันสามร้ อยล้ าน) บาท ซึ่งเป็ นการขออนุมตั ิในหลักการ
แต่มูลค่าเข้ าลงทุนและจานวนเงินกู้ยืม ณ วันลงทุนจะเป็ นจานวนเท่าใดต้ องพิจารณาปั จจัยประกอบอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
คุณอมรชี ้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นการจัดสรรให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ (Right Offering) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยไม่
จากัดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะได้ รับการจัดสรรเพียงร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมทังหมด
้
หากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมรายใดต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนมากกว่าสิทธิที่ได้ ก็สามารถกระทาได้ แต่การเปิ ดเผยการจัดสรรให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรั สต์ เดิมตามสิทธิ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 เป็ นเพียงการเปิ ดเผยหลักการเบือ้ งต้ นในการจัดสรรหน่วยทรั สต์แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์เดิม ทังนี
้ ้ รายละเอียดจะปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามที่จะได้ จดั ทาต่อไป
ประธานฯ เสริ ม ว่า ในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ ครั ง้ นี ้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ข ออนุมัติใน
หลักการเท่านัน้ เพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบกรอบการดาเนินงานที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ สามารถทาได้ ส่วนรายละเอียด
ที่ชดั เจนจะปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
ประธานฯ สอบถามที่ ป ระชุม ว่ามีข้ อซักถามเพิ่ มเติม หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูถือ หน่ว ยทรั สต์ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ลงมติในวาระนี ้
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งรายการนี ้อาจ
เข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมจะต้ องไม่มีเสียง
คัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วัน
กาหนดรายชื่ อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มี สิทธิ ในการเข้ า ประชุมวิ สามัญ ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ AIMIRT ครั ง้ ที่ 1/2561
(Record Date) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
11 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนี ้
มติท่ ปี ระชุม
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรั สต์ ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 1 และการนาหน่วยทรั สต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

80,916,409
3,003,800
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

96.4206
3.5794
-

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่
มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยมื เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้ างเงินทุนที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน

ในทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ 4 โครงการ คือ โครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ในราคารวมไม่เกิน 4,300,000,000 (สีพ่ นั สามร้ อยล้ าน) บาทนัน้ กองทรัสต์
คาดว่าบางส่วนของแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะมาจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
โดยสาหรับวาระที่ 5 นี ้ จะแบ่งออกเป็ น 2 วาระย่อย คือ
วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่ เกิน 1,190 ล้ านบาท เพื่อลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุ ต สาหกรรม
บางกะดี
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จดั การ นาเสนอว่าระนี ้ต่อที่ประชุม

คุณจรัสฤทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน เพิ่มเติมโครงการ SCC
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มาจาก 2 ส่วน ได้ แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ (2) เงินกู้จากการกู้ยืมเงิน โดยโครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จะพิจารณาจากความ
เหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุนของกองทรัสต์ AIMIRT สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้ในปั จจุบนั
ในส่ว นของการกู้ยืม เงิ น เพื่ อ ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ูที่เป็ นสถาบันอื่นใดที่
สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชี วิต และบริ ษัทประกันวินาศภัย โดยผู้ให้ ก้ ู
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อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่งพัน
หนึ่งร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์ สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ AIMIRT อาจนาทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT
อนึ่ง การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่งพัน
หนึ่งร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี เมื่อรวมกับเงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยู่ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ AIMIRT ระดับหนี ้สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ วันที่กองทรัสต์เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึง่ ระบุไว้ วา่ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อย
ละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม สาหรับกองทรัสต์ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึง่ ) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
อย่า งไรก็ ดี ผู้จัด การกองทรั สต์ ข อสงวนสิท ธิ ใ นการก าหนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ เงื่ อ นไขใด ๆ ของการกู้ยืม
ตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือ
หน่วยเป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา ลงนาม
จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าว /
ข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการกู้ยืมเงิน คุณจรัสฤทธิ์จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิ
การมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวนเงินกู้
อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามัน่ การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามที่ตก
ลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมไม่ได้ กาหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่ประชุม และ/หรื อ ตาม
คาสัง่ หรื อคาแนะนาของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังด
้ าเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคล
ใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา
หรื อข้ อผูกพัน อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ AIMIRT จัดส่งเอกสารใดๆ เกี่ ยวกับการกู้ยืมเงิน และการให้
หลักประกัน และทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลัก ประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
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กองทรั สต์ AIMIRT และผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ป็ นสาคัญ รวมถึ ง การแต่ง ตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รั บ มอบอ านาจช่ ว งในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
(3)
การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินระหว่าง
กองทรัสต์ AIMIRT กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี)
(4)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) และ หรื อ/
(2) และ หรื อ/(3) ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ให้
ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า เรื่ องที่ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้ เป็ นรายการที่อาจเข้ าข่าย
เป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้ ก้ ซู งึ่ อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ใน
การนี ้ ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
เสนอขออนุมัติ จ ากผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ต ามวาระนี ้ เป็ นการด าเนิ น การตามกระบวนการปกติ ข องการท าธุ ร กรรมดัง กล่าว
เช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี การทารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
โดยทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี สามารถกระทาได้ และมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากมูลค่าการกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี ้กับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในปั จจุบนั ทา
ให้ หนี ้สินของกองทรัสต์ AIMIRT จะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลังการ
กู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์อาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวนันมิ
้ ได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในการนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่
เกิ น 1,190,000,000 (หนึ่ ง พั น หนึ่ ง ร้ อยเก้ าสิ บ ล้ าน) บาท เพื่ อ ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โครงการ SCC
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ และ/หรื อทรัสตี ดังที่
คุณจรัสฤทธิ์ชี ้แจงต่อที่ประชุม
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมี
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สิทธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งรายการนี ้อาจ
เข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมจะต้ องไม่มีเสียง
คัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) วันที่ 5
พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ลง
มติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึง่
พันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท เพื่อลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

80,916,409
3,033,500
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

96.3865
3.6135
-

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่
มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่ เกิน 110 ล้ านบาท เพื่อลงทุนใน
ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค (ส่ วนขยายเพิ่มเติม)
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จดั การ นาเสนอว่าระนี ้ต่อที่ประชุม

คุณจรั สฤทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เงิ นทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุน เพิ่ มเติม โครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) มาจากเงินกู้จากการกู้ยืมเงิน ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ AIMIRT กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่ หรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่น

หน้ า 33

ใด หรื อผู้ให้ ก้ ทู ี่เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และ
บริ ษัทประกันวินาศภัย โดยผู้ให้ ก้ อู าจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวม
ไม่เกิน 110,000,000 (หนึง่ ร้ อยสิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ส่ว นขยายเพิ่มเติม ) และอนุมัติให้ ก องทรั สต์ AIMIRT อาจน าทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ AIMIRT ทัง้ ที่ มี อยู่ในปั จจุบัน และ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT
อนึง่ การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึง่ ร้ อยสิบ
ล้ าน) บาท เพื่อใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เมื่อรวมกับ
เงิ นกู้ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิ นเดิมที่มีอยู่ในปั จจุบันของกองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรั พย์สินรวมของ
กองทรัสต์ AIMIRT ณ วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึง่ ระบุไว้ วา่
กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม สาหรับ
กองทรัสต์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครัง้
ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1(หนึง่ ) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
อย่า งไรก็ ดี ผู้จัด การกองทรั สต์ ข อสงวนสิท ธิ ใ นการก าหนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ เงื่ อ นไขใด ๆ ของการกู้ยืม
ตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือ
หน่วยเป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา ลงนาม
จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าว /
ข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการกู้ยืมเงิน คุณจรัสฤทธิ์จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิ
การมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวนเงินกู้
อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามัน่ การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามที่ตก
ลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมไม่ได้ กาหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่ประชุม และ/หรื อ ตาม
คาสัง่ หรื อคาแนะนาของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังด
้ าเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคล
ใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา
หรื อข้ อผูกพัน อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ AIMIRT จัดส่งเอกสารใดๆ เกี่ ยวกับการกู้ยืมเงิน และการให้
หลักประกัน และทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
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กองทรั สต์ AIMIRT และผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ป็ นสาคัญ รวมถึ ง การแต่ง ตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รั บ มอบอ านาจช่ ว งในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
(3)
การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินระหว่าง
กองทรัสต์ AIMIRT กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี)
(4)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) และ หรื อ/
(2) และ หรื อ/(3) ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ให้
ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า เรื่ องที่ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้ เป็ นรายการที่อาจเข้ าข่าย
เป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้ ก้ ซู งึ่ อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ใน
การนี ้ ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
เสนอขออนุมัติ จ ากผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ต ามวาระนี ้ เป็ นการด าเนิ น การตามกระบวนการปกติ ข องการท าธุ ร กรรมดัง กล่าว
เช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี การทารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) สามารถกระทาได้ และมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากมูลค่า การกู้ยืมเงินที่
เสนอขอให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ลงมติในครั ง้ นีก้ ับการกู้ยืมเงิ น ของกองทรั สต์ AIMIRT ในปั จจุบัน ทาให้ หนีส้ ินของกองทรั สต์
AIMIRT จะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลังการกู้ยืมเงิน และ
การที่กองทรัสต์ AIMIRT อาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวนันมิ
้ ได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ของ
กองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในการนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่
เกิน 110,000,000 (หนึ่งร้ อยสิบล้ าน) บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิ่มเติม) รวมถึงการมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อทรัสตี ดังที่คณ
ุ จรัสฤทธิ์ชี ้แจงต่อที่ประชุม
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งรายการนี ้อาจ
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เข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมจะต้ องไม่มีเสียง
คัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ า ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) วันที่ 5
พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ลง
มติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึง่
ร้ อยสิบล้ าน) บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

80,916,409
3,033,500
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

96.3865
3.6135
-

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่
มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ กองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา และ/หรือ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรั สต์ AIMIRT และการจัดหา
ผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม

คุณอมร แถลงต่อที่ประชุม ว่า ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT โดยให้ แก้ ไขเพิ่มเติม และ/หรื อ ปรับปรุ งข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยจัดทาเป็ นรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติม
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ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการแก้ ไขเงื่อนไขสาระสาคัญอันกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การด าเนิ น งานของกองทรั ส ต์ AIMIRT และการจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณอมรได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ให้ ความเห็น
ในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT การเข้ าทา
และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม มิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ของ
กองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในการนี ้ ประธานฯ จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของ
กองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอมติ
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) วันที่ 5
พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ AIMIRT รวมถึงการเข้ าทา
และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

52,715,009
1,833,500
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

96.6388
3.3612
-

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตั๋วสัญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่ เกิน 50
ล้ านบาท และวงเงินสินเชื่อคา้ ประกัน (Bank Guarantee) จานวนรวมไม่ เกิน 10 ล้ านบาท เพื่อใช้
เป็ นเงินทุ นหมุ นเวียนของกองทรั สต์ AIMIRT ในการบริ หารและการดาเนิ นงานของกองทรั สต์
AIMIRT การซ่ อมบารุ งและปรั บปรุ งทรั พย์ สินของกองทรั สต์ AIMIRT รวมทัง้ เพื่อใช้ คา้ ประกันการ
ใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์ สินของกองทรัสต์ AIMIRT
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จดั การ นาเสนอว่าระนี ้ต่อที่ประชุม

คุณจรัสฤทธิ์ แถลงต่อที่ประชุม ว่า ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นควรขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อนุมตั ิให้ กองทรั สต์
AIMIRT กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่ หรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ทู ี่เป็ น
สถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัทประกันวินาศ
ภัย โดยผู้ให้ ก้ ูอาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรั สตีของกองทรั สต์ AIMIRT ในวงเงิ นสินเชื่ อหมุนเวียน (ตั๋วสัญญาใช้ เงิน)
จ านวนรวมไม่ เ กิ น 50,000,000 (ห้ า สิ บ ล้ า น) บาท และวงเงิ น สิ น เชื่ อ ค า้ ประกัน (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เ กิ น
10,000,000 (สิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการดาเนินงานของกองทรัสต์
AIMIRT การซ่อมบารุงและปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทังเพื
้ ่อใช้ ค ้าประกันการใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ AIMIRT และอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ AIMIRT อาจนาทรัพย์สินของกองทรั สต์ AIMIRT ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ไปเป็ นหลักประกันในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินเดิมที่มีอยู่ในปั จจุบนั ของกองทรั สต์ AIMIRT ระดับหนี ้สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เกินร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ณ วันที่กองทรัสต์เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึง่ ระบุไว้ วา่ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อย
ละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม สาหรับกองทรัสต์ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึง่ ) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
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อย่า งไรก็ ดี ผู้จัด การกองทรั สต์ ข อสงวนสิท ธิ ในการก าหนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ เงื่ อ นไขใด ๆ ของการกู้ยืม
ตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT และผู้ถือ
หน่วยเป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา ลงนาม
จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าว
ข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการกู้ยืมเงิน คุณจรัสฤทธิ์ ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิ
มอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวนเงินกู้
อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามัน่ การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ AIMIRT ตามที่ตก
ลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมไม่ได้ กาหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่ประชุม และ/หรื อ ตาม
คาสัง่ หรื อคาแนะนาของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังด
้ าเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคล
ใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา
หรื อข้ อผูกพัน อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ AIMIRT จัดส่งเอกสารใดๆ เกี่ ยวกับการกู้ยืมเงิน และการให้
หลักประกัน และทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
กองทรั สต์ AIMIRT และผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ป็ นสาคัญ รวมถึ ง การแต่ง ตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รั บ มอบอ านาจช่ ว งในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
(3)
การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินระหว่าง
กองทรัสต์ AIMIRT กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี)
(4)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) และ หรื อ/
(2) และ หรื อ/(3) ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการในวาระนี ้ คุณจรัสฤทธิ์ ได้ เรี ยนเชิญ คุณทิพาพรรณ ภัทร
วิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ AIMIRT ให้
ความเห็นในฐานะทรัสตีเพื่อประกอบการพิจารณา
คุณทิพาพรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า เรื่ องที่ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้ เป็ นรายการที่อาจเข้ าข่าย
เป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์เห็นควรขอมติผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้ ก้ ซู งึ่ อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ใน
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การนี ้ ทรัสตีเห็นว่ารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
เสนอขออนุมัติ จ ากผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ต ามวาระนี ้ เป็ นการด าเนิ น การตามกระบวนการปกติ ข องการท าธุ ร กรรมดัง กล่าว
เช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี การทารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์ AIMIRT กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบารุ งและปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT รวมทังเพื
้ ่อใช้ ค ้าประกันการใช้ สาธารณูปโภค
ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT สามารถกระทาได้ และมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ของกองทรัสต์ AIMIRT และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากมูลค่า การกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี ้กับการกู้ยืมเงิ นของกองทรัสต์
AIMIRT ในปั จจุบนั ทาให้ หนี ้สินของกองทรัสต์ AIMIRT จะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
AIMIRT ภายหลังการกู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์ AIMIRT อาจให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวนันมิ
้ ได้ เป็ น
การขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ AIMIRT และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในการนี ้ ประธานฯ จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
(ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้ าสิบล้ าน) บาท และวงเงินสินเชื่อค ้าประกัน (Bank Guarantee) จานวน
รวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการดาเนินงาน
ของกองทรั ส ต์ AIMIRT การซ่ อ มบ ารุ ง และปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ AIMIRT รวมทัง้ เพื่ อ ใช้ ค า้ ประกั น การใช้
สาธารณูป โภคของทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ AIMIRT รวมถึ ง การมอบอ านาจให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ และ/หรื อ ทรั สตี ดัง ที่
คุณจรัสฤทธิ์ชี ้แจงต่อที่ประชุม
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ AIMIRT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งรายการนี ้อาจ
เข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมจะต้ องไม่มีเสียง
คัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับทรัสตี
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) วันที่ 5
พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
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ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมตั ิการกู้ยืมเงินในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน) จานวนรวม
ไม่เกิน 50,000,000 (ห้ าสิบล้ าน) บาท และวงเงินสินเชื่อค ้าประกัน (Bank Guarantee) จานวนรวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบ
ล้ าน) บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การ
ซ่อ มบ ารุ งและปรั บปรุ งทรั พ ย์ สินของกองทรั สต์ AIMIRT รวมทัง้ เพื่อ ใช้ คา้ ประกันการใช้ สาธารณูป โภคของทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ AIMIRT ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

82,849,909
1,100,000
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

98.6897
1.3103
-

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่
มีเสียงคัดค้ านรวมกันเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้

(1)
คุณอนุ ว่องสารกิจ มาประชุมด้ วยตัวเอง สอบถามว่า ปั จจุบนั ระดับหนี ้สินของกองทรัสต์ AIMIRT
อยู่ที่อตั ราเท่าใด โดยการคานวณอัตราหนี ้สินนี ้มีฐานการคานวณจากอะไร และภายหลังการเพิ่มทุนก็จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 35
(สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม ตามที่กฎหมายกาหนดใช่หรื อไม่
คุณจรัสฤทธิ์ ชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั กองทรัสต์ AIMIRT มีระดับหนี ้สินอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 27 (ยี่สิบ
เจ็ด) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม โดยฐานการคานวณระดับหนี ้สินจะคานวณจากจานวนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ AIMIRT ต่อมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ AIMIRT และภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 เมื่อรวมจานวนเงินกู้ยืมทังหมดของกองทรั
้
สต์แล้ ว ระดับ
หนี ้สินตามที่ประมาณการจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งจะไม่เกินกว่าร้ อยละ
35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ตามที่กฎหมายกาหนด
คุณอนุ สอบถามต่อไปว่า ระดับหนี ้สินของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลังการเพิ่มทุนอยูท่ ี่ร้อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม ถือว่าใกล้ ถึงเกณฑ์สงู สุดที่กฎหมายกาหนดแล้ ว จะกระทบต่อแนวโน้ มการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์
AIMIRT หรื อไม่
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คุณจรัสฤทธิ์ ชี ้แจงว่า การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT จะไม่เป็ นกรณีใช้ เงินกู้เพียงแหล่ง
เดียวในการเข้ าซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่มเติม แต่จะเป็ นกรณีการใช้ เงินทุนจากแหล่งต่างๆ ประกอบกัน เช่น เงินจากการเพิ่มทุน และเงิน
จากการกู้ยืมเงิน ดังเช่นการลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 1 นี ้ อย่างไรก็ตามระดับหนี ้สินของกองทรัสต์ AIMIRT ภายหลังการเพิ่มทุน
ซึ่งแม้ จะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม แต่ตามกฎเกณฑ์ แล้ ว กองทรัสต์ AIMIRT จะยังสามารถกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติมได้ อีก
(2)
คุณมนต์ชยั ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้ วยตัวเอง สอบถามว่า กองทรัสต์ AIMIRT มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return (IRR)) ในการเลือกลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการลงทุนใน
กรรมสิทธิ์กบั การลงทุนในสิทธิการเช่าอย่างไร
คุณธนาเดช ชี ้แจงว่า อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีทงหมด
ั้
2 ระดับ คือ ระดับกองทรัสต์ และ
ระดับผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในระดับผู้ถือหน่วยทรัสต์นนจะขึ
ั้
้นอยู่กับมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แต่ละท่านซื ้อ ส่วน
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ระดับกองทรัสต์ โดยทั่วไปแล้ วจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 7-9 ต่อปี จึงจะถือเป็ นทรั พย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT สนใจและเลือกมาพิจารณาว่าจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ นันหรื
้ อไม่
อย่างไรก็ตาม ในการพิจาณาเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมนอกจากอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) แล้ ว กองทรัสต์ AIMIRT อาจพิจารณาปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้ วย (1) ความเสี่ยงของทรัพย์สินนัน้ (2)
การแข่งขันทางการตลาด เป็ นต้ น ซึ่งหากเป็ นกรณีที่ทรัพย์สินคานวณอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ได้ ต่ากว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
เล็กน้ อย แต่เป็ นทรัพย์สนิ ที่มีความเสีย่ งต่า กองทรัสต์ AIMIRT ก็อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ นัน้
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง และผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 16.40 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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