รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่
662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
การแนะนําก่อนประชุม
คุณยศรดา เอกเวชวิท ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมายและกํากับการปฏิบตั ิงาน พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และแนะนําตัวแทนจากบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการ
กองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ AIMIRT”) และตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตี (“ทรัสตี”) ของกองทรัสต์ AIMIRT และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
1.

ผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ทเี่ ข้าร่วมประชุม
คุณธนะชัย สันติชยั กูล
ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
คุณไพสิฐ แก่นจันทน์
กรรมการ
เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
กรรมการอิสระ
คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์
กรรมการผูจ้ ดั การร่วม

2.

ทรัสตี
คุณรัศมี พลสุขเจริญ
Director
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด

3.

ทีป่ รึกษากฎหมาย
คุณพิชญา โสภณดิเรกรัตน์
คุณฉัตรพล ป้องกัน
คุณวาสิตา อิศระ
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด

ทนายความที่ปรึกษา
ทนายความที่ปรึกษา
ทนายความที่ปรึกษา

คุณธนะชัย สันติชยั กูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ AIMIRT เป็ น
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้พบผูต้ ิดเชือ้ จํานวนมากและกระจายเป็ นวงกว้าง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิน้ สุดลงในอนาคตอัน
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ใกล้ ในการนี ้ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ รวมถึงผูท้ ่มี ีส่วนร่วมใน
การจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 โดยคํานึงถึงและปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ในการจัดการประชุมของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ดังกล่าว บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี ้ และขอความร่วมมือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ปฏิบตั ิตามมาตรการและข้อ
ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ รายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 6 ที่ ไ ด้จัด ส่ ง ให้แ ก่ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทกุ ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนัน้ ประธานฯ ได้แจ้งเปิ ดการประชุม
ก่ อ นเริ่ม พิ จ ารณาวาระการประชุม พิ ธี ก รแถลงต่อ ที่ ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หน่ วยทรัส ต์ข องกองทรัส ต์ AIMIRT
ประจําปี 2565 (“ทีป่ ระชุม”) ว่ามีผถู้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่มประชุม
ทัง้ หมด 149 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมทัง้ สิน้ 215,210,117 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 36.14 ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกและจําหน่าย
แล้วทัง้ หมด 595,480,769 หน่วย ครบเป็ นองค์ประชุม และพิธีกรได้ชแี ้ จงขัน้ ตอนการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)

สําหรับวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

(2)

เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างกระชับและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน
กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถ
ทําการซักถามได้โดยการเขียนลงบนกระดาษและชูมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับคําถาม ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ตงั้ แต่ตน้ วาระ เจ้าหน้าที่ท่รี บั คําถามจะนําคําถามมาส่งให้ทีมงาน และส่ง
ต่อให้พิธีกรอ่านคําถาม เมื่ออ่านคําถามเรียบร้อยแล้ว ประธานจะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตอบ
คําถามดังกล่าว

ในลําดับต่อไป พิธีกรได้แจ้งวาระการประชุมทัง้ หมด 4 วาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจําปี 2564

วาระที่ 2

รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMIRT สําหรับปี 2564
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3

รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ AIMIRT
ประจําปี 2565

วาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจําปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ ัดการ เป็ นผูน้ าํ เสนอวาระนีต้ ่ อที่
ประชุม คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี
2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ของกองทรัสต์ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้ว และได้ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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เว็บไซต์ของกองทรัสต์แล้ว และขอมอบหมายให้ คุณทิฐินนั ท์ องคพิพฒ
ั น์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ น
ผูน้ าํ เสนอรายละเอียดข้อมูลที่สาํ คัญของกองทรัสต์ต่อที่ประชุม
คุณทิฐินันท์ องคพิพัฒน์ นําเสนอรายละเอียดสรุ ปข้อมูลที่สาํ คัญของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนประกอบด้วย อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเย็น ถังเก็บสารเคมีเหลว และ
อาคารโรงงาน โดยเป็ นการลงทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า มีพืน้ ที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเย็น
และอาคารโรงงาน รวมทัง้ สิน้ 268,363.75 ตารางเมตร และมีความจุของถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่ารวม 85,580 กิโลลิตร
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้ หมดทุกโครงการ มีอตั ราการเช่าเฉลี่ยตลอดทัง้ ปี อยู่ท่ี ร้อยละ 99.84 มีเงินกูย้ ืมระยะยาว
จํานวน 2,592.41 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณ ร้อยละ 25.84 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม และมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วย (NAV) เท่ากับ 12.1116 บาท
สําหรับรายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในปี 2564 กองทรัสต์ AIMIRT มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมจํานวน 4 โครงการ ดังนี ้
1. เข้าลงทุนในสิทธิการเช่า 30 ปี อาคารคลังสินค้าโครงการเจดับเบิล้ ยูดี นวนคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2564 จํานวน 1 ยูนิต มีพืน้ ที่อาคารให้เช่ารวม 6,620.00 ตารางเมตร มีอตั ราการเช่าพืน้ ที่อยู่ท่ีรอ้ ยละ 100
2. เข้าลงทุนในสิทธิการเช่า 30 ปี อาคารคลังสินค้าโครงการไทยแทฟฟิ ต้า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2564 จํานวน 4 ยูนิต มีพืน้ ที่อาคารให้เช่ารวม 38,083.00 ตารางเมตร มีอตั ราการเช่าพืน้ ที่อยู่ท่ีรอ้ ยละ 100
3. เข้าลงทุนในกรรมสิทธ์โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จํานวน 8
ยูนิต มีพืน้ ที่อาคารให้เช่ารวม 35,773.65 ตารางเมตร มีอตั ราการเช่าพืน้ ที่อยู่ท่ีรอ้ ยละ 100 และ
4. เข้าลงทุนในกรรมสิทธ์อาคารคลังสินค้าโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
จํานวน 4 ยูนิต มีพืน้ ที่อาคารให้เช่ารวม 43,481.00 ตารางเมตร มีอตั ราการเช่าพืน้ ที่อยู่ท่รี อ้ ยละ 100
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในปี 2564 สรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1)

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีรายได้รวมจํานวน 724.38
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 138.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 23.56 จากปี 2563 โดยการเพิ่มขึน้ ของรายได้รวมในปี 2564 มี
ปั จจัยสนับสนุนหลักจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มสูงขึน้ จากการรับรู ร้ ายได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่มเติมระหว่างปี 2564 ได้แก่ โครงการ เจดับเบิล้ ยูดี นวนคร โครงการไทยแทฟฟิ ตา้ โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8
และ โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวมีอัตราการเช่าที่รอ้ ยละ 100 และ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ได้ทนั ทีนบั ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ในปี 2564 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 247.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 58.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
31.16 จากปี 2563 โดยหลัก ประกอบด้ว ยค่า ใช้จ่ายในการดําเนิ น โครงการ 51.72 ล้า นบาท ค่ า ธรรมเนี ย มผู้จัดการ
กองทรัสต์ 37.22 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 37.85 ล้านบาท และต้นทุนทางการ
เงิน 91.88 ล้านบาท
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ในปี 2564 กองทรัสต์มีกาํ ไรจากการลงทุนสุทธิ 476.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 79.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 19.95 จากปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเติบโตของรายได้ท่ีเกิดจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่มเติม
นอกจากนี ้ ในปี 2564 กองทรัส ต์ยัง มี ก ํา ไรจากการเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่จี าํ นวน 10.67 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ประจําปี ส่งผลให้ในปี 2564 กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานเท่ากับ 487.78 ล้าน
บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2563 เป็ นจํานวน 73.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.87 จากปี 2563
2)

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็ นจํานวนทั้งสิน้ 10,033.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้
2,547.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 34.03 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักประกอบด้วยเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจํานวน 9,570.62 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 95.38
ของสินทรัพย์รวม โดยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมปรับเพิ่มสูงขึน้ จากปี
ก่อนหน้าเป็ นจํานวน 2,416.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 33.77 จากการลงทุนเพิ่มเติมและมูลค่าทรัพย์สินทางการบัญชี
ที่เพิ่มขึน้ จากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจําปี 2564
หนีส้ ิน:
กองทรัสต์มีหนีส้ ินรวมจํานวน 2,821.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 498.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.45 จาก
หนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 2,592.41 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี ก่อนหน้าเป็ นจํานวน 442.72 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และมีอตั ราส่วน
เงินกูย้ ืมของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 25.84 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ซึ่งยังเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง
สินทรัพย์สทุ ธิ:
กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิทงั้ สิน้ 7,212.23 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จาํ นวน
6,642.89 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 1,973.52 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมของโครงการ
ไทยแทฟฟิ ต้า โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 และ โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ สินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยเท่ า กับ
12.1116 บาท ลดลงจาก 12.1122 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีเพิ่มขึน้ จากการเพิ่มทุนใน
ระหว่างปี 2564
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผูร้ บั มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีขอ้ ซักถาม ดังต่อไปนี ้
1.

ผลการดําเนิน งานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจํา ปี 2565 จะเป็ น อย่างไร เมื่ อ เที ยบกับ ผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจําปี 2564
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ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า สําหรับผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT
ประจํา ปี 2565 ยัง ไม่ ส ามารถระบุ ตัว เลขที่ แ น่ ชัด ได้ แต่ จ ากการพิ จ ารณาทรัพ ย์สิ น และการ
ควบคุมดูแลการจัดเก็บรายได้ คาดว่าผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจําปี 2565 จะ
ไม่ลดตํ่าลงกว่าผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจําปี 2564 อย่างแน่นอน
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระ
รายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รบั ทราบรายงานผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
AIMIRT ประจําปี 2564
วาระที่ 2

รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMIRT สําหรับปี 2564
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ้ ล้ว และมอบหมายให้ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ น
ผูน้ าํ เสนอต่อที่ประชุม
คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ นําเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2564
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี ้
รายการงบดุลทีส่ าํ คัญ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินมัดจํารับจากค่าเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนีส้ ินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สุทธิ
รายการงบกําไรขาดทุนทีส่ าํ คัญ
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อื่น
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย

31 ธันวาคม 2563
7,154,611,440
331,357,351
7,485,968,791
132,447,841
2,149,690,788
41,002,535
2,323,141,164
5,162,827,627

หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 2564
9,570,624,656
463,097,280
10,033,721,936
171,178,345
2,592,412,882
57,898,712
2,821,489,939
7,212,231,997

1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2563
586,127,479
126,303
586,253,782
188,915,366

หน่วย: บาท
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2564
712,092,700
1,078,620
11,212,717
724,384,037
247,777,582
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รายการงบกําไรขาดทุนทีส่ าํ คัญ
กําไรจากการลงทุนสุทธิ
รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2563
397,338,416
16,483,153
413,821,569

1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2564
476,606,455
11,168,921
487,775,376

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผูร้ บั มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีขอ้ ซักถาม ดังต่อไปนี ้
1.

ผลกระทบต่อกองทรัสต์ AIMIRT จากการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการลงทุนเพิ่มเติมในวันที่
21 เมษายน 2565 เป็ นอย่างไร
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า สําหรับการลงทุนในโครงการ ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี ้ ยัง
อยู่ในขัน้ ตอนการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการเข้าลงทุน ทัง้ นี ้ เมื่อทําการลงทุนในโครงการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จะทําการชีแ้ จงผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ทราบต่อไป

คุณวิสัชนา รัตนาจารย์ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ ซักถาม ดังต่อไปนี ้
1.

สื บ เนื่ อ งจากการลงทุน ในปี ท่ี ผ่ า นๆมา เหตุใ ดกองทรัส ต์ AIMIRT ถึ ง มี เ ป้ า หมายในการลงทุน
เพิ่มเติมในทุกปี และถี่ขึน้ เรื่อย ๆ การเข้าลงทุนนอกจากสามารถสร้างความมั่นคงในแง่ของรายได้
ให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT แต่ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า ภายใต้นโยบายของกองทรัสต์ AIMIRT นอกเหนือจาก
การคงไว้ซ่ึงผลการดําเนินงานให้มีผลลัพธ์ท่ีดีสมํ่าเสมอ และการดูแลบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ใน
ปั จ จุบัน ให้อ ยู่ในสภาพที่ ดีแ ล้วนั้น การลงทุน ในทรัพ ย์สิ น เพิ่ มเติมจะช่ วยเพิ่ม มูล ค่ ากองทรัสต์
AIMIRT ให้สงู ขึน้ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่หน่วยทรัสต์ในตลาดรองให้สงู ขึน้ จากปริมาณการ
ซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรองที่เพิ่มมากขึน้ รวมถึงเป็ นการดึงดูดนักลงทุนสถาบันและนักลงทุน
รายย่อยอีกด้วย ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาการเข้าลงทุน บริษัทจะมองถึงศักยภาพของทรัพย์สินแต่ละ
ชิน้ ในการสร้างรายได้ โดยคํานึงถึงรายจ่ายที่อาจเกิดขึน้ และความเสี่ยงในการลงทุนที่อยู่ในเกณฑ์ท่ี
รับได้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือทรัพย์สินที่เลือกลงทุนต้องมีศกั ยภาพและให้ผลประโยชน์
ตอบแทนที่ไม่นอ้ ยกว่าเดิมหรือสูงขึน้ กว่าเดิม และสําหรับเรื่องความถี่ของการลงทุน เห็นว่าหาก
พิ จ ารณาการลงทุน ของกองทรัส ต์ AIMIRT นับ ตั้ง แต่ มี ก ารนํา หน่ วยทรัส ต์เข้า จดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะพบว่ากองทรัสต์ AIMIRT มีการลงทุน
ในทรัพย์สินเพิ่มเติมทุกปี อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้ การลงทุนเพิ่มเติมเป็ นเรื่องของโอกาสที่เข้ามา
เป็ นสําคัญด้วย

2.

กองทรัสต์ AIMIRT มีจุดเด่นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น
เหตุใดเจ้าของทรัพย์สินถึงควรเลือกกองทรัสต์ AIMIRT
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ตอบ คุณ จรัส ฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชี ้แ จงว่า กองทรัส ต์ AIMIRT เป็ น ทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็ นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินใด ซึ่งทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็ นอิสระนัน้ มีจาํ นวนไม่มาก โดยกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็ นอิสระที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีทรัพย์สินจํานวนมาก รวมถึงโดยปกติแล้ว เมื่อ
เจ้าของทรัพย์สินขายกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ จะต้องมีการให้ขอ้ มูล
ทางการค้าและทางการตลาดแก่กองทรัสต์ ในกรณีของกองทรัสต์ AIMIRT นั้น เจ้าของทรัพย์สิน
สามารถมั่นใจได้ว่ากองทรัสต์ AIMIRT จะไม่ทาํ ธุรกิจแข่งขันในฐานะผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ หรือ
นําข้อมูลของเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รบั ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดโทษแก่เจ้าของทรัพย์สินอย่างแน่นอน
ซึ่งต่างจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น
3.

กองทรัสต์ AIMIRT ซือ้ ทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สินในราคาที่สมเหตุสมผลใช่หรือไม่
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า เนื่องจากกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ี เ ป็ น อิ ส ระ ทํา ให้ส ามารถพิ จ ารณาทรัพ ย์สิ น และต่ อ รองราคากับ เจ้า ของ
ทรัพย์สินได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นธรรม จึงเป็ นประโยชน์ต่อทั้งผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์
AIMIRT

4.

กองทรัสต์ AIMIRT มีเป้าหมายในการขยายตัวอย่างไรและใช้เวลากี่ปี รวมถึงการลงทุนในแต่ละครัง้
ใช้แหล่งเงินทุนจากที่ใดบ้าง
ตอบ คุ ณ จรัส ฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชี ้แ จงว่ า นับ แต่ ก ารนํา หน่ ว ยทรัส ต์เ ข้า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2561 มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของ
กองทรัส ต์ AIMIRT เพิ่ ม ขึ น้ จากประมาณ 2,000 ล้า นบาท เป็ น ประมาณ 10,000 ล้า นบาท ใน
ระยะเวลา 5 ปี โดยกองทรัสต์ AIMIRT มีเป้าหมายที่จะขยายทรัพย์สินที่ลงทุนอีกหนึ่งเท่าตัว โดย
มุ่งหวังให้สาํ เร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ขา้ งหน้า โดยในการลงทุนแต่ละครัง้ บริษัทจะใช้เงินทุนจาก
หลากหลายแหล่ ง อาทิ การเพิ่ มทุน เงิ น ทุน หมุนเวียนของกองทรัส ต์ หรื อ การกู้ยืม เงิน โดยจะ
พิจารณาจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสําหรับขนาดธุรกรรมและช่วงเวลาในการลงทุนแต่ละครัง้

5.

กองทรัสต์ AIMIRT เคยออกหุน้ กูห้ รือไม่ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถออก
หุน้ กูไ้ ด้หรือไม่
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั กองทรัสต์ AIMIRT ยังไม่เคยออกหุน้ กู้ แต่ยงั
อยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สามารถให้กองทรัสต์ออกหุน้ กูไ้ ด้

6.

กองทรัสต์ AIMIRT สามารถกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั อัตราการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ AIMIRT อยู่
ที่รอ้ ยละ 26 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีอตั ราส่วนสูงสุดที่สามารถกูย้ ืมเงินได้อยู่ท่ี
ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ทั้งนี ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์สามารถกูย้ ืมเงินได้ถึงร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ดงั กล่าว
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หากมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถื ออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) แต่ใน
ปั จ จุบัน กองทรัส ต์ AIMIRT ยัง ไม่ มี แ ผนจะทํา การจัด อัน ดับ ดัง นั้น กองทรัส ต์ AIMIRT จะยัง
สามารถกู้ยืมเงิน ได้อี ก ร้อ ยละ 7 ของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น รวมของกองทรัส ต์ ซึ่ง เห็ น ว่ าเพี ย งพอต่อ
แผนการลงทุนในอนาคตของกองทรัสต์ AIMIRT แล้ว
7.

ในมุมของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุ น ของผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ การขายหรื อ ให้เ ช่ า ทรัพ ย์สิ น แก่ ก องทรัส ต์ AIMIRT และการจ่ า ย
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ AIMIRT อย่างไร
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า สําหรับเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน กองทรัสต์ AIMIRT
มีอัตราผลประโยชน์ตอบแทนและเงินปั นผลที่ค่อนข้างชัดเจน รวมถึงราคาตลาดของกองทรัสต์
AIMIRT ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ดังนัน้ ผลกระทบของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
(Bond Yield) ไม่ ไ ด้มี ผ ลกระทบมากนั ก และความน่ า สนใจของการลงทุ น จึ ง ขึ ้น อยู่ กั บ การ
เปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่จะได้รบั ของนักลงทุน แต่ปัจจัยหลักที่อาจ
ส่งผลกระทบคือการกู้ยืมเงินซึ่งเป็ นต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ AIMIRT เพราะในกรณี ท่ี
กองทรัสต์กูย้ ืมเงินด้วยอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว (Floating Rate) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล (Bond Yield) เพิ่มสูงขึน้ อาจส่งผลให้ธนาคารกลางทําการปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายซึ่ง
อาจส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ เช่น MLR ปรับเพิ่มสูงขึน้ ได้ ก็จะทําให้ตน้ ทุนของ
กองทรัสต์ AIMIRT เพิ่มสูงขึน้ ตามลําดับ
ในเชิงของเจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของทรัพย์สินมีตน้ ทุนทางการเงินและต้นทุนในการทําธุรกิจ อาทิ ค่า
ก่อสร้าง ค่าดําเนินธุรกิจ ดังนั้น มูลค่าของทรัพย์สินที่จะจําหน่ายเข้ากองทรัสต์ AIMIRT จึงเป็ น
ราคาที่คมุ้ ทุนของเจ้าของทรัพย์สิน ผลกระทบจึงมาจากปั จจัยเหล่านัน้ มากกว่าอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) โดยตรง
ในเชิงของผูเ้ ช่ารายย่อย มีปัจจัยกระทบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต้นทุน
ในการผลิต นําเข้า ส่งออก หรือขนส่ง รวมถึงความต้องการทางตลาดในช่วงนั้น ซึ่งอาจไม่ไ ด้
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึน้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) โดยตรง ดังนั้น จึง
เป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมเสียมากกว่า โดยเห็นว่ากองทรัสต์ AIMIRT ไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) ขนาดนัน้

8.

จากคําตอบข้างต้น หากเป็ นผลกระทบทางด้านภาคเศรษฐกิจโดยรวม จะทําให้โอกาสต่อสัญญา
เช่าของผูเ้ ช่ารายย่อยลดลงหรือไม่
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า มีโอกาสเช่นกัน แต่เป็ นความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดขึน้
ได้ตามปกติ
คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า มูลค่าทรัพย์สิน แบ่งเป็ นราคาตลาดและราคาประเมิน
โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) จะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดค่อนข้างมาก
เนื่องจากราคาตลาดขึน้ อยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดรอง โดยหากกล่าวถึงความสัมพันธ์
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ระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
จะเห็ น ว่ามีความสัมพัน ธ์ค่อ นข้างน้อ ย เนื่ อ งจากต้น ทุนของพันธบัตรรัฐบาลและผลตอบแทน
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความต่างกันสูง โดยแม้ว่าพันธบัตรรัฐบาลจะมีความ
เสี่ยงตํ่า แต่ผลตอบแทนก็ต่ าํ เช่นเดียวกัน และในกรณี ท่ีดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึน้
โอกาสที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์จะขายหน่วยทรัสต์แล้วกลับไปถือพันธบัตรรัฐบาลก็มีค่อนข้างน้อย ดังนัน้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) จึงมีผลต่อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เพียงเล็กน้อย ส่วนราคาประเมิน เห็นว่าไม่กระทบ เนื่องจากอัตราคิดลด (Discount Rate) ในการ
ทําการประเมินไม่ได้อา้ งอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield)
สําหรับผลกระทบของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) ในลักษณะของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ AIMIRT นั้น หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) เพิ่ม
สูงขึน้ มีโอกาสที่ดอกเบีย้ ที่กองทรัสต์ AIMIRT กูอ้ ยู่จะเพิ่มขึน้ แต่ปัจจุบัน กองทรัสต์ AIMIRT ใช้
นโยบายกูย้ ืมเงินแบบดอกเบีย้ คงที่ (Fixed Rate) และดอกเบีย้ ลอยตัว (Floating Rate) อย่างละ
ครึ่ง ดัง นั้น ผลกระทบจึ ง ค่ อ นข้า งจํา กัด ส่ ว นในเชิ ง รายได้ การเพิ่ ม ขึ น้ ของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) จะส่งผลในเชิงบวกแก่กองทรัสต์ AIMIRT เนื่องจากในช่วงดอกเบีย้
ขาขึน้ ต้นทุนการซือ้ อสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มสูงขึน้ ดังนั้น ในระยะยาว ตลาดการเช่าทรัพย์สินจะ
กลับมาอีกครัง้ ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อการดําเนินกิจการของกองทรัสต์ AIMIRT
9.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) มีผลต่อการเลือกลงทุนในทรัพย์สินในรู ปแบบ
กรรมสิทธิ์ (Freehold) หรือสิทธิการเช่า (Leasehold) ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือไม่
ตอบ คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ชีแ้ จงว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) ไม่มี
ผลต่อการเลือกรู ปแบบการลงทุน โดยในการเลือกรูปแบบการลงทุน กองทรัสต์ AIMIRT จะใช้วิธี
พิจารณาเป็ นรายทรัพย์สินไป

10. จากคําตอบข้างต้น มีเป้าหมายการลงทุนสําหรับรู ปแบบกรรมสิทธิ์ (Freehold) หรือสิทธิการเช่า
(Leasehold) ของกองทรัสต์ AIMIRT หรือไม่
ตอบ คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ชีแ้ จงว่า ไม่มีเป้าหมาย ปั จจัยหลักคือการเลือกทรัพย์สินที่ดี และ
หากเป็ นการลงทุ น ในรู ป แบบสิ ท ธิ ก ารเช่ า (Leasehold) จะพิ จ ารณาจากปั จ จั ย ราคาและ
ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล
คุ ณ ธนะชั ย สั น ติ ชั ย กู ล ชี ้แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า กองทรั ส ต์ AIMIRT เป็ นทรั ส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็ นอิสระ จะใช้ความละเอียดในการตัดสินใจลงทุนค่อนข้างสูง โดยพิจารณาจาก
หลายปั จจัยในการเลือกทรัพย์สินแต่ละชิน้ และความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ซึ่งล้วนคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นหลัก
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระ
รายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุ ปว่าที่ประชุมได้รบั ทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร
ขาดทุนของกองทรัสต์ AIMIRT สําหรับปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
9/12

วาระที่ 3

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ AIMIRT
ประจําปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอมร จุฬาลักษณานุกลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูน้ าํ เสนอวาระนีต้ ่อที่
ประชุม คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ในปี 2565 โดยเป็ นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับ อีกทั้งมีมาตรฐานการทํางานที่ดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกองทรัสต์สูง โดย
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท่เี สนอมานัน้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
(1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ AIMIRT ในปี
2565 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
-

นางสาวรัตนา
นางสาวสมใจ
นางสาววรรณวิไล
นางสาวสิรกิ ร

จาละ
คุณปสุต
เพชรสร้าง
เพลินพิศศิริ

เลขทะเบียน 3734 หรือ
เลขทะเบียน 4499 หรือ
เลขทะเบียน 5315 หรือ
เลขทะเบียน 5234

โดยผูส้ อบบัญชีและบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่
อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผูจ้ ัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตี หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูจ้ ัดการกองทรัสต์
หรือทรัสตี ทัง้ นี ้ นางสาวรัตนา จาละ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ตัง้ แต่ปี 2560 รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 5 ปี
กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนประจําปี 2565 สําหรับการสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 1,550,000 บาท ทัง้ นี ้
ค่าตอบแทนประจําปี 2564 ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ชีแ้ จงเพิ่มเติม
ว่า ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตี
หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทําหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่าว และเห็นสมควรให้กาํ หนดค่าตอบแทนประจําปี 2565 สําหรับ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว เป็ นจํานวนเงิน 1,550,000 บาท และในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตท่านอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผูร้ บั มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีขอ้ ซักถาม ดังต่อไปนี ้
1.

มติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้มี ก ารลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในวัน ที่ 21 เมษายน 2565 มี ผ ลต่ อ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีหรือไม่ อย่างไร
ตอบ คุณ อมร จุฬ าลัก ษณานุกูล ชี ้แ จงว่ า ค่ า ตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทรัสต์ AIMIRT โดยหากกองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์สินที่เพิ่มมากขึ น้
10/12

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีก็อาจเพิ่มขึน้ ตามสัดส่วน ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทจะมีการเจรจากับทาง
ผูส้ อบบัญชีอย่างเต็มที่เพื่อให้ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีมีความเหมาะสม
คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า มติวาระดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อค่าตอบแทนของ
ผู้ส อบบัญ ชี ดัง ที่ เ ห็ น ว่ า ค่ า ตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี ประจํา ปี 2565 ไม่ ไ ด้เ ปลี่ ย นแปลงจาก
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระรายงาน
เพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รบั ทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ AIMIRT ประจําปี 2565
วาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์จะเสนอวาระอื่นใดให้ท่ีประชุม
พิจารณาในวาระนี ้ หรือมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ซกั ถาม ดังต่อไปนี ้
คุณวิสัชนา รัตนาจารย์ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ ซักถาม ดังต่อไปนี ้
1.

กองทรัสต์ AIMIRT มีการจํากัดนโยบายการลงทุนเฉพาะทรัพย์สินที่ตงั้ อยู่ในประเทศไทยหรือไม่
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ ไม่มีการจํากัดการลงทุน
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า ภายใต้สญ
ในทรัพ ย์สิ น ที่ ตั้ง อยู่ ใ นต่ า งประเทศ ทั้ง นี ้ จะต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ประเภทของทรัพ ย์สิ น ประเภท
อุตสาหกรรมเป็ นหลัก และวิเคราะห์ถึงโอกาสและความเหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว

2.

กองทรัสต์ AIMIRT ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่ตงั้ อยู่ในต่างประเทศหรือไม่
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า บริษัทมีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่
ตัง้ อยู่ในต่างประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง

คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ ซักถาม ดังต่อไปนี ้
1.

อ้างอิงจากรายงานประจําปี 2564 หน้า 53 เรื่องสัญญากูย้ ืมเงิน ครัง้ ที่ 2 ซึ่งมีกาํ หนดชําระคืนเป็ น
รายปี โดยเริ่มชําระคืนครัง้ แรกในปี 2565 นี ้ การชําระคืนเงินกูด้ งั กล่าวจะส่งผลให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลงหรือไม่
ตอบ คุณธนาเดช โอภาสยานนท์ ชีแ้ จงว่า เงินที่นาํ มาชําระคืนให้แก่ผูใ้ ห้กเู้ ป็ นเงินสดที่บริษัทได้
สํารองไว้สาํ หรับการชําระคืนเงินกูโ้ ดยเฉพาะ จึงไม่กระทบต่อการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายใด ๆ ของกองทรัสต์ AIMIRT อาทิ ค่าเช่าพืน้ ที่หรืออัตรา
ดอกเบีย้ จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ตอบแทนที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้รบั ทัง้ นี ้ บริษัทไม่ได้
นํารายได้สทุ ธิท่ีได้รบั มาจ่ายเป็ นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ แต่มีการกันเงินส่วน
หนึ่งมาสํารองไว้เป็ นปกติ ดังนัน้ หากปั จจัยอื่นมีผลคงที่ ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ย่อมคงที่เช่นกัน
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2.

อัตราเช่าพืน้ ที่ท่ีปรากฏร้อยละ 100 นัน้ คํานวณจากผูเ้ ช่าจริงหรือรวมถึงการรับประกันรายได้โดย
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้ จงว่า อัตราเช่าพืน้ ที่ท่ีนาํ เสนอต่อที่ประชุมนัน้ เป็ นผูเ้ ช่าจริง
ทัง้ หมด โดยกองทรัสต์ AIMIRT เป็ นกองที่ไม่มีการรับประกันรายได้ ตัวเลขดังกล่าวจึงไม่รวมถึงการ
รับประกันรายได้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยปั จจุบนั มีเพียงโครงการชีวาทัย อมตะซิตี ้ ที่มีอตั ราเช่า
พืน้ ที่อยู่ท่ีรอ้ ยละ 96 ตามที่ได้นาํ เสนอในวาระรับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT
ประจําปี 2564

ทั้ง นี ้ ไม่ มี ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ า นใดเสนอเรื่ อ งอื่ น ใดต่ อ ที่ ป ระชุม เพื่ อ พิ จ ารณา หรื อ มี ค าํ ถามเพิ่ มเติม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะชัย สันติชยั กูล)
ประธานที่ประชุม
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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