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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ของทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเชา่อสังหาริมทรัพย ์

เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  

 

 ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

การแนะนําก่อนประชุม 

 คุณยศรดา เอกเวชวิท พิธีกรท่ีประชุม (“พิธีกร”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์และชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่า

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 ในครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสภ์ายใตก้ฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง ในวันและเวลาเดิมตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด  

(“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ไดป้ระกาศแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบ ผ่านระบบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2564 พรอ้มจดัส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหน่วยทรสัตท์างไปรษณีย ์จากนัน้ไดแ้นะนาํตวัแทน

จากบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต”์ หรือ “กองทรัสต ์AIMIRT”) และตวัแทนจากบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตี (“ทรัสตี”) ของกองทรสัต ์AIMIRT และท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงันี ้

 

1. ผู้จัดการกองทรัสต ์

กรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสตท์ีเ่ข้าร่วมประชุม 

คณุธนะชยั สนัติชยักลู ประธานท่ีประชมุ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

คณุไพสิฐ แก่นจนัทน ์ กรรมการ 

เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ 

คณุอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการ 

คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการ 

คณุธนาเดช โอภาสยานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการรว่ม 

คณุญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ            ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

2. ทรัสตี  

คณุทิพาพรรณ ภทัรวิกรม  Executive Director 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

3. ทีป่รึกษากฎหมาย 

คณุปัญณรีย ์อรรถเวทยวรวฒุิ  ทนายความท่ีปรกึษา 

บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 
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คุณธนะชยั สันติชัยกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์AIMIRT 

เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุ และแจง้ใหท่ี้ประชมุ

ทราบว่า เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการแพรร่ะบาดระลอก

ใหม่ซึ่งมีความรุนแรงกว่าในระลอกท่ีผ่านมาอย่างมาก ทาํใหพ้บผูต้ิดเชือ้จาํนวนมากและกระจายวงกวา้ง และมีแนวโนม้

การแพร่ระบาดเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าจะสิน้สุดลงในอนาคตอนัใกล ้โดยบริษัทฯ มีความ

ตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรสัต ์รวมถึงผูท่ี้มีส่วนรว่มในการจดัประชมุเป็นอย่างยิ่ง 

ตลอดจนพรอ้มท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเคร่งครดั เพ่ือป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ดังกล่าว บริษัทฯ จึงไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 เป็นการ

ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผ่านระบบการประชมุ E-AGM ของ บรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการ

ระบบควบคมุการประชมุท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยบรษิัทฯไดจ้ดัส่งคู่มือ

วิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

AGM) ในครัง้นีท้างอีเมล (E-mail) ของผูถื้อหน่วยทรสัตล่์วงหนา้ก่อนการประชุมแลว้ จากนั้นประธานฯ ไดแ้จง้เปิดการ

ประชมุ  

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMIRT 

ประจาํปี 2564 (“ทีป่ระชุม”) ว่ามีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะ ณ เวลาเริ่มประชมุ

ทั้งหมด 201 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งสิน้ 250,528,492 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 58.775 ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกและ

จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 426,250,000 หน่วย ครบเป็นองคป์ระชุม และพิธีกรไดช้ีแ้จงขั้นตอนการประชุม การลงมติ และ

กระบวนการนบัคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) ในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสนี์ ้ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถ

ดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ปิดวีดีโอสาธิต

วิธีการใชร้ะบบ online เพ่ือการออกเสียงลงคะแนน และการถามคาํถามของผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปแลว้ใน

ตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้  ซึ่งหากท่านใด มีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือ

หน่วยทรสัตส์ามารถโทรศพัทต์ิดต่อขอความช่วยเหลือท่ีหมายเลขโทรศพัท ์063-874-9274, 097-087-

2591, 099-220-5684 และ 097-237-0094 ตามที่ระบุไวใ้น Email ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไป

ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดต้ลอดเวลาระหว่างการประชมุ 

(2) สาํหรบัการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านระบบ E-Voting ใน

แต่ละวาระ ผู้ถือหน่วยทรัสตส์ามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์มี หรือตาม

จาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์ไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากบั 1 เสียง  

(3) การลงคะแนนเสียงและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉนัทะ  

ถา้ผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว ้ผูร้บัมอบฉันทะจะเป็นผู้
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ออกเสียงลงคะแนนสาํหรบัระเบียบวาระนัน้ ๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยการคลิกเขา้ไปในระบบเมนกูาร

ลงคะแนนเสียง 

(4) ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถดวูาระการประชมุทัง้หมดไดใ้นเมน ู“ลงคะแนนเสียง” และสามารถลงคะแนน

เสียงในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้เมื่อมีการปิด

วาระการประชุมแลว้ ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไม่สามารถเปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงไดอี้ก หากผูถื้อ

หน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะไม่ดาํเนินการทาํเคร่ืองหมายใดๆ ระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเป็น

เห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์

ส่งหนงัสือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้าํการรวบรวมและบนัทึก

คะแนนตามความประสงคต์ามหนงัสือมอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวในระบบเรียบรอ้ยแลว้ 

(5) ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง ต่อหน่ึงหน่วยทรสัต ์ซึ่งผูจ้ดัการ

กองทรัสตจ์ะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชมุ ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า

เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

(6) ในกรณีท่ีไม่มีผู ้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็น

เอกฉนัท ์

(7) สาํหรบัวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4 เป็นวาระเพ่ือทราบ จะไมม่กีารลงคะแนนเสียง 

(8) วาระท่ี 5 เป็นวาระเพ่ือขออนุมัติ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคาํนวณฐานคะแนนเสียง

โดยนบัเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สีย ทัง้นี ้

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนี ้

(9) ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถาม และแสดง

ความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถ

สอบถามโดยพิมพเ์ขา้มาทางแชท หรือกดปุ่ มยกมือเพ่ือสนทนาระบบเสียง ตามท่ีไดส้าธิตไปในตอนตน้

ของการประชมุ 

(10) ในการนบัคะแนน จะมีการตรวจสอบเอกสารท่ีจดัส่งมาถึงผูจ้ดัการกองทรสัต ์และตรวจสอบจากระบบ

นบัคะแนนท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตล์งมติออนไลนเ์ขา้มาในระหว่างเปิดใหล้งคะแนนในแต่ละวาระ 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสตค์ัดคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับขั้นตอนการประชุม การลงมติและการนับคะแนนท่ีระบุ

ขา้งตน้ จึงถือว่าท่ีประชมุเห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุ การลงมติและการนบัคะแนนดงักล่าว ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัต์

สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

ในลาํดบัต่อไป พิธีกรไดแ้จง้วาระการประชมุทัง้หมด 6 วาระ ดงัต่อไปนี ้ 

วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อ

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 

วาระท่ี 2  รบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2563 

วาระท่ี 3 รบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนของกองทรสัต ์AIMIRT สาํหรบัปี 2563 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 4 รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์AIMIRT 

ประจาํปี 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

วาระท่ี 6      เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

เร่ิมการประชุม 

 

วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMIRT คร้ังที่ 1/2564 เม่ือ

วันที ่23 กุมภาพันธ ์2564 

ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564 

ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2564 ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้ม

หนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถาม ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระรายงาน

เพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชมุไดร้บัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 

1/2564 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMIRT ประจาํปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุม       

คุณจรสัฤทธ์ิ แจง้ว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ของกองทรสัต ์ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชญิ



 

 

5/11 

 

ประชุมครัง้นีแ้ลว้ และไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องกองทรสัตแ์ลว้ และขอ

มอบหมายให ้คุณญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ ์เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ขอ้มลูท่ีสาํคญัของกองทรสัตต์่อท่ีประชมุ 

คณุญาณิชศา นาํเสนอรายละเอียดขอ้มลูท่ีสาํคญัของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยทรพัยสิ์น

ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนประกอบดว้ย อาคารคลงัหอ้งเย็น อาคารคลงัสินคา้ อาคารโรงงาน และถังเก็บสารเคมีเหลว มีพืน้ท่ี

ใหเ้ช่าอาคารคลงัหอ้งเย็น อาคารคลงัสินคา้ และอาคารโรงงาน รวมทัง้สิน้ 144,406 ตารางเมตร และมีความจขุองถงัเก็บ

สารเคมีเหลวใหเ้ช่ารวม 85,580 กิโลลิตร ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุทัง้หมดทกุโครงการ มีอตัราการเช่าเฉล่ียตลอดทัง้

ปีอยู่ท่ี รอ้ยละ 100 มีเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 2,149.69 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนประมาณ รอ้ยละ 28.72 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นรวม และมีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิตอ่หน่วย (NAV) เท่ากบั 12.1122 บาท   

สาํหรบัรายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีลงทนุของกองทรสัต ์AIMIRT ในปี 2563 กองทรสัต ์AIMIRT มีการลงทนุใน

ทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 จาํนวน 1 โครงการ โดยเป็นการลงทุนกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน โครงการ

ชีวาทยั อมตะซิตี ้จาํนวน 10 ยนิูต มีพืน้ท่ีอาคารใหเ้ช่ารวม 17,120 ตารางเมตร มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 

ทั้งนี ้ กองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนในทรัพยสิ์นใหม่เพ่ิมเติมอีก 1 โครงการ แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 22 

เมษายน 2564 โดยเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในอาคารคลังสินคา้ โครงการเจดับเบิล้ยูดี นวนคร 

จาํนวน 1 ยนิูต มีพืน้ท่ีอาคารใหเ้ช่ารวม 6,620 ตารางเมตร มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นปี 2563 สรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์AIMIRT มี

รายไดร้วม 586.25 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 248.22 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 73.43 จากปี 2562 โดยการเพ่ิมขึน้ของรายได้

รวมในปี 2563 มีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเพ่ิมสงูขึน้จากการรบัรูร้ายไดเ้ต็มปีจากทรพัยสิ์นท่ี

กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนเพ่ิมเติมเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และการรับรูร้ายได้จากโครงการชีวาทัย อมตะซิตี  ้ท่ี

กองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทุนเพ่ิมเติมเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งมีอัตราการเช่าท่ีรอ้ยละ 100 และสามารถสรา้งรายได้

ใหแ้ก่กองทรสัตไ์ดท้นัทีนบัจากวนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

ในปี 2563 กองทรัสต  ์AIMIRT มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิน้ 188.92 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 77.73 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 69.91 จากปี 2562 ตามการเพ่ิมขึน้ของขนาดทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพ่ิมเติมในปี 2563 

ในปี 2563 กองทรสัต ์AIMIRT มีกาํไรจากการลงทุนสทุธิ 397.34 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.78 ของ

รายไดท้ัง้หมด เพ่ิมขึน้ 170.49 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 75.16 จากปี 2562 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากการเติบโต

ของรายไดท่ี้เกิดจากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพ่ิมเติม นอกจากนี ้ในปี 2563 กองทรสัต ์AIMIRT ยงัมีกาํไรจากการ

เปล่ียนแปลงมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์18.54 ลา้นบาท จากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์น

ของกองทรสัตป์ระจาํปี ส่งผลใหใ้นปี 2563 กองทรสัต ์AIMIRT มีการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงานเท่ากบั 

413.82 ลา้นบาท ซึ่งสงูกว่าปี 2562 เป็นจาํนวน 27.48 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.11 
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2) ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย:์   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต  ์AIMIRT มีสินทรพัยร์วมเป็นจาํนวนทั้งสิน้ 7,485.97 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึน้ 568.66 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.22 จากสินทรพัยร์วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยหลักสินทรพัยร์วม

ประกอบดว้ยเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรมจาํนวน 7,154.61 ลา้นบาท ท่ีปรบัเพ่ิมสงูขึน้จากปีก่อนหนา้

เป็นจาํนวน 505.41 ลา้นบาท จากการลงทุนเพ่ิมเติมและมูลค่าทรัพยสิ์นทางการบัญชีท่ีเพ่ิมขึน้จากการสอบทานการ

ประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตป์ระจาํปี   

หนีสิ้น:  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์AIMIRT มีหนีสิ้นรวมจาํนวน 2,323.14 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 510.50 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 28.16 จากหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยหลกัหนีสิ้นรวมประกอบดว้ยเงินกูย้ืม

ระยะยาวจาํนวน 2,149.69 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2562 เป็นจาํนวน 479.07 ลา้นบาท จากเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินเพ่ือใชส้นบัสนนุการลงทนุในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติม อตัราส่วนเงินกูย้ืมของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เท่ากบัรอ้ยละ 28.72 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ซึง่ยงัเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สินทรพัยส์ทุธิ:  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์AIMIRT มีสินทรพัยส์ทุธิทัง้สิน้ 5,162.83 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

ทุนท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าํนวน 4,669.38 ลา้นบาท และกาํไรสะสมจาํนวน 493.45 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ทุธิต่อ

หน่วยเท่ากบั 12.1122 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระ

รายงานเพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชมุไดร้บัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

AIMIRT ประจาํปี 2563 

วาระที ่3 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์AIMIRT สําหรับปี 2563 

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ แจง้ว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ของกองทรสัต ์ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีจาก

บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ตามท่ีปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้ม

หนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ และมอบหมายให ้คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ี

ประชมุ  

คุณจรสัฤทธิ์ นาํเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ของกองทรสัตต์่อท่ีประชมุ โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปนี ้
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หน่วย: บาท 

รายการงบดุลทีส่าํคัญ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 7,154,611,440 6,649,200,000 

สินทรพัยอ่ื์น 331,357,351 268,110,419 

รวมสินทรัพย ์ 7,485,968,791 6,917,310,419 

เงินมดัจาํรบัจากค่าเช่า 132,447,841 114,992,184 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,149,690,788 1,670,625,000 

หนีสิ้นอ่ืน 41,002,535 27,025,562 

รวมหนีส้ิน 2,323,141,164 1,812,642,746 

สินทรัพยสุ์ทธิ 5,162,827,627 5,104,667,673 

หน่วย: บาท 

รายการงบกาํไรขาดทนุทีส่าํคญั 
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

2563 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

2562 

รวมรายได ้ 586,253,782 338,036,756 

รวมค่าใชจ้่าย 188,915,366 111,187,926 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 397,338,416 226,848,830 

กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ 16,483,153                      159,497,515  

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 413,821,569 386,346,345 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระ

รายงานเพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชุมไดร้บัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไร

ขาดทนุสาํหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระที ่4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์AIMIRT 

ประจาํปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณอมร จุฬาลกัษณานกุูล ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชมุ 

คุณอมร แจง้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่า บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด มีคุณสมบัติและ

ประสบการณเ์หมาะสม เป็นท่ียอมรบั อีกทั้งมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี และเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีประสบการณใ์นการตรวจสอบกองทรสัตส์งูสดุ โดย

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จงึไดม้ีมติอนมุตัิ ดงันี ้

(1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์AIMIRT ในปี 

2564 โดยมีรายชื่อ ดงัต่อไปนี ้ 
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-  นางสาวรตันา จาละ เลขทะเบียน 3734  หรือ 

-  นางสาวสมใจ คณุปสตุ เลขทะเบียน 4499  หรือ 

-  นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง เลขทะเบียน 5315  หรือ 

-  นางสาวสิรกิร เพลินพิศศิร ิ เลขทะเบียน 5234 

โดยผูส้อบบญัชีและบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ี

อาจก่อใหเ้กิดมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือทรสัตี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูจ้ัดการกองทรสัต์

หรือทรสัตี  

(2) กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2564 สาํหรบัการสอบบัญชี เป็นจาํนวนเงิน 1,550,000 

บาท ทัง้นี ้ค่าตอบแทนประจาํปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2563 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

1,550,000 บาท 1,550,000 บาท - 

คุณอมร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ได้

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์ับผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือทรสัตี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี โดยมีความเป็นอิสระต่อ

การทาํหนา้ท่ี จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ดังกล่าว และเห็นสมควรให้

กาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2564 สาํหรบัผูส้อบบัญชีดังกล่าว เป็นจาํนวนเงิน 1,550,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี

ดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตท่านอ่ืนของ

สาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตแ์ทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถาม ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระรายงาน

เพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชุมไดร้บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน

ประจาํปี 2564 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

ประธานฯ ไดข้อใหค้ณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดในวาระนี ้ต่อ

ท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

คุณจรสัฤทธิ์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ผูจ้ัดการกองทรสัตพิ์จารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์โดยใหย้กเลิกขอ้ 10.5.3. และ ขอ้ 

16.2.2. เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องซึ่งไม่ได้มีข้อกําหนดให้ตอ้งได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตใ์นการกูย้ืมเงินท่ีมีการจดัหาหลกัประกันโดยก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์รวมถึงการนาํทรพัยสิ์น

ของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกันการกูย้ืมเงิน ประกอบกับเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนว่ากองทรสัตส์ามารถนาํทรพัยสิ์นของ
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กองทรสัต ์ไปเป็นหลกัประกันการกูย้ืมเงินไดใ้นทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการก่อภาระผูกพนัใหม่เหนือทรพัยสิ์นของกองทรสัต์

หรือไม่ก็ตาม เน่ืองจากถอ้ยคาํในสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ม่ชดัเจน โดยรายละเอียดของการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

ตามท่ีเสนอในวาระนี ้มีดงันี ้

ข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสตก์อ่นการอนุมัตแิก้ไข ข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสตท์ีไ่ด้รับอนุมัติแก้ไข 

10.5.3. กรณีท่ีกองทรสัตต์อ้งนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัต์

ไปเป็นหลกัประกันการกูย้ืมเงินอนัเป็นการก่อภาระผูกพนั

ใหม่เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ การให้หลักประกัน

ดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้รับอนุมัติ โดยมติของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

ทั้ง นี ้ กองทรัสต์ไม่ต้องได้รับอนุมัติ โดยมติของผู้ถือ

หน่วยทรัสต ์หากเป็นกรณีการใหห้ลักประกันท่ีมีอยู่แลว้

หรือการเพ่ิมวงเงินหลกัประกันใหแ้ก่ผูใ้หกู้ห้รือเจา้หนีร้าย

เดิมจากหลักประกันท่ีมีอยู่แล้วตามท่ีได้ระบุไว้ในแบบ

แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตห์รือหนงัสือ

ชี ้ชวน หรือกรณีท่ีผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้รายเดิมโอนสิทธิ

เรียกรอ้งตามสญัญากูย้ืมเงิน และ/หรือ หลกัประกนัท่ีมีอยู่

แลว้แต่เดิมให้แก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกรอ้งซึ่งเป็นผู้ใหกู้ห้รือ

เจา้หนีร้ายใหม่ 

ยกเลิกขอ้ 10.5.3. ทัง้ขอ้ 

16.2. เหตใุนการขอมติ 

เหตใุนการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีดงัต่อไปนี ้

... 

16.2.2. การกู้ยืมเงินท่ีกองทรัสตต์อ้งจัดหาหลักประกัน

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นข้อ 10.5.3 

ยกเลิกขอ้ 16.2.2. ทัง้ขอ้ 

โดยผูจ้ดัการกองทรสัตพิ์จารณาแลว้เห็นว่า ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญา

ก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ตามท่ีเสนอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและเพ่ือประโยชน์

ของความชัดเจนและการจดัการกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดความคล่องตัวในการดาํเนินงาน

ภายใตส้ถานการณท่ี์อาจมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาวาระนีป้ระธานฯ ไดเ้รียนเชิญคุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director

จากบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกัด ในฐานะทรสัตี ของกองทรสัต ์AIMIRT ใหค้วามเห็นประกอบการ

พิจารณา 

คณุทิพาพรรณแถลงต่อท่ีประชุมว่าการนาํเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT นี ้เป็นไปตามกระบวนการท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละกฎหมาย
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ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ โดยการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม ่โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามดงันี ้

1)      ผูร้บัมอบฉนัทะของบรษิัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) สอบถามว่า กองทรสัตอ่ื์น ๆ มีแนวทาง

การปฏิบตัิแบบนีห้รือไม่ ในกรณีของการนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงนิไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัมติ

อนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์

คุณจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่า การดาํเนินการดังกล่าวขึน้อยู่กับ

รายละเอียดท่ีระบุในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องแต่ละกองทรสัตว์่ามีการกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัต์

หรือไม่ อย่างไรก็ดีจากกฎเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ไม่มีการกาํหนดว่าการนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินจะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงขอใหล้งมติในวาระนี ้

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนี ้

มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 227,728,174 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 90.8991 

- ไม่เห็นดว้ย 22,800,418 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 9.1009 

- งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 

- บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม 1 ราย คิดเป็นจาํนวน 100 หน่วย ทาํให้

วาระนี้มีผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิน้ 202 ราย ถือ

หน่วยทรสัตร์วมทัง้สิน้ จาํนวน 250,528,592 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 58.7750 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์ออกและจาํหน่าย

แลว้ทัง้หมด 426,250,000 หน่วย 

วาระที ่6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดจะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชมุพิจารณาในวาระนี้

หรือไม่ หรือมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา หรือมี
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คาํถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหน่วยทรสัต ์และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา

ประมาณ 10.40 น. 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายธนะชยั สนัตชิยักลู) 

ประธานท่ีประชมุ 

บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุ 

ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
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