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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2565 

ของทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเชา่อสังหาริมทรัพย ์

เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  

 

 ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขท่ี 

662 ถนนพระรามส่ี แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

การแนะนําก่อนประชุม 

 คณุยศรดา เอกเวชวิท ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงาน พิธีกรท่ีประชมุ (“พิธีกร”) กล่าว

ตอ้นรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์และแนะนาํตัวแทนจากบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จาํกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการ

กองทรัสต”์) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์

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 และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

คณุธนาเดช โอภาสยานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการรว่ม 

 

2. ทรัสตี  

คณุรศัมี พลสขุเจรญิ Director 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

3. ทีป่รึกษากฎหมาย 

คณุพิชญา โสภณดิเรกรตัน ์ ทนายความท่ีปรกึษา 

คณุฉตัรพล ป้องกนั ทนายความท่ีปรกึษา 

คณุวาสิตา อิศระ ทนายความท่ีปรกึษา 

บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

คณุธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัท ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์AIMIRT เป็น

ประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุม และแจง้ใหท่ี้ประชุม

ทราบว่า เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงมีการแพรร่ะบาดอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหพ้บผูต้ิดเชือ้จาํนวนมากและกระจายเป็นวงกวา้ง และไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าจะสิน้สดุลงในอนาคตอนั
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ใกล ้ในการนี ้บรษิัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรสัต ์รวมถึงผูท่ี้มีส่วนรว่มใน

การจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงไดจ้ัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2565 โดยคาํนึงถึงและปฏิบัติตาม

มาตรการต่าง ๆ ในการจดัการประชุมของภาครฐัอย่างเคร่งครดั เพ่ือป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ดงักล่าว บริษัทจึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีนี ้และขอความร่วมมือผูถื้อหน่วยทรสัตป์ฏิบตัิตามมาตรการและขอ้

ปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต  ์รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์กุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ จากนัน้ประธานฯ ไดแ้จง้เปิดการประชมุ  

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์AIMIRT 

ประจาํปี 2565 (“ทีป่ระชุม”) ว่ามีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะ ณ เวลาเริ่มประชมุ

ทัง้หมด 149 ราย ถือหน่วยทรสัตร์วมทัง้สิน้ 215,210,117 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 36.14 ของหน่วยทรสัตท่ี์ออกและจาํหน่าย

แลว้ทัง้หมด 595,480,769 หน่วย ครบเป็นองคป์ระชมุ และพิธีกรไดช้ีแ้จงขัน้ตอนการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) สาํหรบัวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4 เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

(2) เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างกระชับและลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน

กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระใด ๆ ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถ

ทาํการซกัถามไดโ้ดยการเขียนลงบนกระดาษและชมูือขึน้ จะมีเจา้หนา้ท่ีไปรบัคาํถาม ผูถื้อหน่วยทรสัต์

สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ไดต้ัง้แต่ตน้วาระ เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัคาํถามจะนาํคาํถามมาส่งใหที้มงาน และส่ง

ต่อใหพิ้ธีกรอ่านคาํถาม เมื่ออ่านคาํถามเรียบรอ้ยแลว้ ประธานจะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตอบ

คาํถามดงักล่าว  

ในลาํดบัต่อไป พิธีกรไดแ้จง้วาระการประชมุทัง้หมด 4 วาระ ดงัต่อไปนี ้ 

วาระท่ี 1  รบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2564 

วาระท่ี 2 รบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนของกองทรสัต ์AIMIRT สาํหรบัปี 2564 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 3 รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์AIMIRT 

ประจาํปี 2565 

วาระท่ี 4      เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 

เร่ิมการประชุม 

วาระที ่1 รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMIRT ประจาํปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูน้าํเสนอวาระนีต้่อท่ี

ประชุม คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒ ิชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 

2564 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ของกองทรัสต  ์ท่ีไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตพ์รอ้มหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ และไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
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เว็บไซตข์องกองทรสัตแ์ลว้ และขอมอบหมายให ้คุณทิฐินนัท ์องคพิพฒัน ์ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ ์เป็น

ผูน้าํเสนอรายละเอียดขอ้มลูท่ีสาํคญัของกองทรสัตต์่อท่ีประชมุ 

คุณทิฐินันท ์องคพิพัฒน ์นาํเสนอรายละเอียดสรุปขอ้มูลท่ีสาํคัญของกองทรัสต ์ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 โดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนประกอบดว้ย อาคารคลังสินคา้ อาคารคลังหอ้งเย็น ถังเก็บสารเคมีเหลว และ

อาคารโรงงาน โดยเป็นการลงทุนในรูปแบบกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่า มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าอาคารคลงัสินคา้ อาคารคลงัหอ้งเย็น 

และอาคารโรงงาน รวมทัง้สิน้ 268,363.75 ตารางเมตร และมีความจุของถงัเก็บสารเคมีเหลวใหเ้ช่ารวม 85,580 กิโลลิตร 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนทัง้หมดทกุโครงการ มีอตัราการเช่าเฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่ท่ี รอ้ยละ 99.84 มีเงินกูย้ืมระยะยาว

จาํนวน 2,592.41 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนประมาณ รอ้ยละ 25.84 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม และมีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

ต่อหน่วย (NAV) เท่ากบั 12.1116 บาท   

สาํหรบัรายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีลงทนุของกองทรสัต ์AIMIRT ในปี 2564 กองทรสัต ์AIMIRT มีการลงทนุใน

ทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมจาํนวน 4 โครงการ ดงันี ้

1. เขา้ลงทนุในสิทธิการเช่า 30 ปี อาคารคลงัสินคา้โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีนวนคร เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 

2564 จาํนวน 1 ยนิูต มีพืน้ท่ีอาคารใหเ้ช่ารวม 6,620.00 ตารางเมตร มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100  

2. เขา้ลงทุนในสิทธิการเช่า 30 ปี อาคารคลังสินคา้โครงการไทยแทฟฟิตา้ เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 

2564 จาํนวน 4 ยนิูต มีพืน้ท่ีอาคารใหเ้ช่ารวม 38,083.00 ตารางเมตร มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 

3. เขา้ลงทนุในกรรมสิทธโ์ครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 จาํนวน 8 

ยนิูต มีพืน้ท่ีอาคารใหเ้ช่ารวม 35,773.65 ตารางเมตร มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 และ 

4. เข้าลงทุนในกรรมสิทธ์อาคารคลังสินคา้โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส ์เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2564 

จาํนวน 4 ยนิูต มีพืน้ท่ีอาคารใหเ้ช่ารวม 43,481.00 ตารางเมตร มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นปี 2564 สรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีรายไดร้วมจาํนวน 724.38 

ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 138.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23.56 จากปี 2563 โดยการเพ่ิมขึน้ของรายไดร้วมในปี 2564 มี

ปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเพ่ิมสูงขึน้จากการรบัรูร้ายไดข้องทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน

เพ่ิมเติมระหว่างปี 2564 ไดแ้ก่ โครงการ เจดบัเบิล้ยดูี นวนคร โครงการไทยแทฟฟิตา้ โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 

และ โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์โดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพ่ิมเติมดังกล่าวมีอัตราการเช่าท่ีรอ้ยละ 100 และ

สามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตไ์ดท้นัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

ในปี 2564 กองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 247.78 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 58.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

31.16 จากปี 2563 โดยหลักประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 51.72 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมผู้จัดการ

กองทรสัต ์37.22 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์37.85 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการ

เงิน 91.88 ลา้นบาท 
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ในปี 2564 กองทรสัตม์ีกาํไรจากการลงทุนสุทธิ 476.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 79.27 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 19.95 จากปี 2563 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากการเติบโตของรายไดท่ี้เกิดจากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน

เพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ ในปี 2564 กองทรัสต์ยังมีกําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์และสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท่ี์จาํนวน 10.67 ลา้นบาท จากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นของ

กองทรสัตป์ระจาํปี ส่งผลใหใ้นปี 2564 กองทรสัตม์ีการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงานเท่ากับ 487.78 ลา้น

บาท ซึ่งสงูกว่าปี 2563 เป็นจาํนวน 73.95 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.87 จากปี 2563 

2) ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย:์   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตม์ีสินทรัพยร์วมเป็นจาํนวนทั้งสิน้ 10,033.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 

2,547.75 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 34.03 จากสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลกัประกอบดว้ยเงินลงทุน

ในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 9,570.62 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 95.38 

ของสินทรพัยร์วม โดยเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรมปรบัเพ่ิมสงูขึน้จากปี

ก่อนหนา้เป็นจาํนวน 2,416.01 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 33.77 จากการลงทนุเพ่ิมเติมและมลูค่าทรพัยสิ์นทางการบญัชี

ท่ีเพ่ิมขึน้จากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตป์ระจาํปี 2564   

หนีสิ้น:  

 กองทรสัตม์ีหนีสิ้นรวมจาํนวน 2,821.49 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 498.35 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21.45 จาก

หนีสิ้นรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักประกอบดว้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจาํนวน 2,592.41 ลา้นบาท ซึ่ง

เพ่ิมขึน้จากสิน้ปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 442.72 ลา้นบาท เพ่ือใชส้นบัสนุนการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติม และมีอตัราส่วน

เงินกูย้ืมของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 25.84 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ซึ่งยงัเป็นไปตามเกณฑท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

สินทรพัยส์ทุธิ:  

กองทรสัตม์ีสินทรพัยส์ทุธิทัง้สิน้ 7,212.23 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าํนวน 

6,642.89 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้ 1,973.52 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมทุนเพ่ือใชส้นับสนุนการลงทุนเพ่ิมเติมของโครงการ

ไทยแทฟฟิตา้ โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 และ โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส ์สินทรัพยส์ุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 

12.1116 บาท ลดลงจาก 12.1122 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จากจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์เพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทุนใน

ระหว่างปี 2564 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  

คุณสมพงษ ์บุญธรรมจินดา ผูร้บัมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มีขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปนี ้

1. ผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจําปี 2565 จะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับผลการ

ดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2564 
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ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้จงว่า สาํหรับผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMIRT 

ประจําปี 2565 ยังไม่สามารถระบุตัวเลขท่ีแน่ชัดได้ แต่จากการพิจารณาทรัพย์สินและการ

ควบคุมดแูลการจดัเก็บรายได ้คาดว่าผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2565 จะ

ไม่ลดตํ่าลงกว่าผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2564 อย่างแน่นอน  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระ

รายงานเพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชมุไดร้บัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

AIMIRT ประจาํปี 2564 

วาระที ่2 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนของกองทรัสต ์AIMIRT สําหรับปี 2564 

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุสาํหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัต ์ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาํปี 2564 ท่ีไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ และมอบหมายให ้คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุ ิกรรมการผูจ้ดัการ เป็น

ผูน้าํเสนอต่อท่ีประชมุ  

คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ นาํเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2564 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัตต์่อท่ีประชมุ โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปนี ้

หน่วย: บาท 

รายการงบดุลทีส่าํคัญ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 7,154,611,440 9,570,624,656 

สินทรพัยอ่ื์น 331,357,351 463,097,280 

รวมสินทรัพย ์ 7,485,968,791 10,033,721,936 

เงินมดัจาํรบัจากค่าเช่า 132,447,841 171,178,345 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,149,690,788 2,592,412,882 

หนีสิ้นอ่ืน 41,002,535 57,898,712 

รวมหนีส้ิน 2,323,141,164 2,821,489,939 

สินทรัพยสุ์ทธิ 5,162,827,627 7,212,231,997 

หน่วย: บาท 

รายการงบกาํไรขาดทนุทีส่าํคญั 
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

2563 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

2564 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 586,127,479 712,092,700 

รายไดด้อกเบีย้ 126,303 1,078,620 

รายไดอ่ื้น - 11,212,717 

รวมรายได้ 586,253,782 724,384,037 

รวมค่าใช้จ่าย 188,915,366 247,777,582 
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รายการงบกาํไรขาดทนุทีส่าํคญั 
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

2563 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

2564 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 397,338,416 476,606,455 

รวมกาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ 16,483,153 11,168,921 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 413,821,569 487,775,376 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  

คุณสมพงษ ์บุญธรรมจินดา ผูร้บัมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มีขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปนี ้

1. ผลกระทบตอ่กองทรสัต ์AIMIRT จากการท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติใหม้ีการลงทนุเพ่ิมเติมในวนัท่ี 

21 เมษายน 2565 เป็นอย่างไร  

ตอบ คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ ชีแ้จงว่า สาํหรบัการลงทนุในโครงการ ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้ยงั

อยู่ในขัน้ตอนการจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการเขา้ลงทนุ ทัง้นี ้เมื่อทาํการลงทนุในโครงการดงักล่าว

เรียบรอ้ยแลว้ จะทาํการชีแ้จงผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตท์ราบต่อไป 

คุณวิสัชนา รัตนาจารย ์ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปนี ้

1. สืบเน่ืองจากการลงทุนในปีท่ีผ่านๆมา เหตุใดกองทรัสต์ AIMIRT ถึงมีเป้าหมายในการลงทุน

เพ่ิมเติมในทุกปีและถ่ีขึน้เร่ือย ๆ การเขา้ลงทุนนอกจากสามารถสรา้งความมั่นคงในแง่ของรายได้

ใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMIRT แต่ก็มาพรอ้มกบัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ 

ตอบ คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ ชีแ้จงว่า ภายใตน้โยบายของกองทรสัต ์AIMIRT นอกเหนือจาก

การคงไวซ้ึ่งผลการดาํเนินงานให้มีผลลัพธ์ท่ีดีสมํ่าเสมอ และการดูแลบริหารทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันให้อยู่ในสภาพท่ีดีแล้วนั้น การลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมจะช่วยเพ่ิมมูลค่ากองทรัสต ์

AIMIRT ใหส้งูขึน้ซึ่งจะช่วยเสรมิสภาพคล่องใหแ้ก่หน่วยทรสัตใ์นตลาดรองใหส้งูขึน้จากปรมิาณการ

ซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรองท่ีเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงเป็นการดึงดูดนกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทนุ

รายย่อยอีกดว้ย ทัง้นี ้ในการพิจารณาการเขา้ลงทุน บริษัทจะมองถึงศกัยภาพของทรพัยสิ์นแต่ละ

ชิน้ในการสรา้งรายได ้โดยคาํนึงถึงรายจ่ายท่ีอาจเกิดขึน้และความเส่ียงในการลงทนุท่ีอยู่ในเกณฑท่ี์

รบัได ้โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคือทรพัยสิ์นท่ีเลือกลงทุนตอ้งมีศกัยภาพและใหผ้ลประโยชน์

ตอบแทนท่ีไม่นอ้ยกว่าเดิมหรือสูงขึน้กว่าเดิม และสาํหรบัเร่ืองความถ่ีของการลงทุน เห็นว่าหาก

พิจารณาการลงทุนของกองทรัสต ์AIMIRT นับตั้งแต่มีการนาํหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะพบว่ากองทรสัต ์AIMIRT มีการลงทนุ

ในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมทกุปีอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้การลงทนุเพ่ิมเติมเป็นเร่ืองของโอกาสท่ีเขา้มา

เป็นสาํคญัดว้ย  

2. กองทรสัต ์AIMIRT มีจุดเด่นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยอ่ื์น 

เหตใุดเจา้ของทรพัยสิ์นถึงควรเลือกกองทรสัต ์AIMIRT 
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ตอบ คุณจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ ชี ้แจงว่า กองทรัสต์ AIMIRT เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยท่ี์เป็นอิสระ ไม่เก่ียวขอ้งกับบริษัทเจา้ของทรพัยสิ์นใด ซึ่งทรสัตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยท่ี์เป็นอิสระนัน้ มีจาํนวนไม่มาก โดยกองทรสัต ์AIMIRT เป็นทรสัตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยท่ี์เป็นอิสระท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีทรพัยสิ์นจาํนวนมาก รวมถึงโดยปกติแลว้ เมื่อ

เจา้ของทรพัยสิ์นขายกรรมสิทธ์ิหรือใหสิ้ทธิการเชา่ในทรพัยสิ์นแก่กองทรสัต ์จะตอ้งมีการใหข้อ้มลู

ทางการคา้และทางการตลาดแก่กองทรสัต ์ในกรณีของกองทรสัต ์AIMIRT นั้น เจา้ของทรพัยสิ์น

สามารถมั่นใจไดว้่ากองทรสัต ์AIMIRT จะไม่ทาํธุรกิจแข่งขนัในฐานะผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์หรือ

นาํขอ้มลูของเจา้ของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัไปใชใ้นทางท่ีก่อใหเ้กิดโทษแก่เจา้ของทรพัยสิ์นอย่างแน่นอน 

ซึ่งต่างจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ่ื์น 

3. กองทรสัต ์AIMIRT ซือ้ทรพัยสิ์นจากเจา้ของทรพัยสิ์นในราคาท่ีสมเหตสุมผลใช่หรือไม่  

ตอบ คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากกองทรสัต ์AIMIRT เป็นทรสัตเ์พ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอิสระ ทาํให้สามารถพิจารณาทรัพย์สินและต่อรองราคากับเจ้าของ

ทรพัยสิ์นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นธรรม จึงเป็นประโยชนต์่อทั้งผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัต ์

AIMIRT 

4. กองทรสัต ์AIMIRT มีเป้าหมายในการขยายตวัอย่างไรและใชเ้วลาก่ีปี รวมถึงการลงทนุในแต่ละครัง้

ใชแ้หล่งเงินทนุจากท่ีใดบา้ง  

ตอบ คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชี ้แจงว่า นับแต่การนําหน่วยทรัสตเ์ข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อปี 2561 มลูค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทนุของ

กองทรัสต์ AIMIRT เพ่ิมขึน้จากประมาณ 2,000 ล้านบาท เป็นประมาณ 10,000 ล้านบาท ใน

ระยะเวลา 5 ปี โดยกองทรสัต ์AIMIRT มีเป้าหมายท่ีจะขยายทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอีกหน่ึงเท่าตวั โดย

มุ่งหวงัใหส้าํเร็จภายในระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้ โดยในการลงทุนแต่ละครัง้ บริษัทจะใชเ้งินทุนจาก

หลากหลายแหล่ง อาทิ การเพ่ิมทุน เงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต ์หรือการกู้ยืมเงิน โดยจะ

พิจารณาจากแหล่งเงินทนุท่ีเหมาะสมสาํหรบัขนาดธุรกรรมและช่วงเวลาในการลงทนุแต่ละครัง้ 

5. กองทรสัต ์AIMIRT เคยออกหุน้กูห้รือไม่ และทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยส์ามารถออก

หุน้กูไ้ดห้รือไม่ 

ตอบ คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ ชีแ้จงว่า ปัจจบุนั กองทรสัต ์AIMIRT ยงัไม่เคยออกหุน้กู ้แต่ยงั

อยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์

สามารถใหก้องทรสัตอ์อกหุน้กูไ้ด ้

6. กองทรสัต ์AIMIRT สามารถกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมไดอี้กหรือไม ่

ตอบ คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ ชีแ้จงว่า ปัจจบุนั อตัราการกูย้มืเงินของกองทรสัต ์AIMIRT อยู่

ท่ีรอ้ยละ 26 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์โดยมีอตัราส่วนสงูสดุท่ีสามารถกูย้ืมเงินไดอ้ยู่ท่ี

รอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตต์ามเกณฑ ์ก.ล.ต. ทั้งนี ้ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยส์ามารถกูย้ืมเงินไดถ้ึงรอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตด์งักล่าว 



 

8/12 

หากมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) แต่ใน

ปัจจุบัน กองทรัสต์ AIMIRT ยังไม่มีแผนจะทาํการจัดอันดับ ดังนั้น กองทรัสต์ AIMIRT จะยัง

สามารถกู้ยืมเงินไดอี้กรอ้ยละ 7 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ซึ่งเห็นว่าเพียงพอต่อ

แผนการลงทนุในอนาคตของกองทรสัต ์AIMIRT แลว้ 

7. ในมมุของผูถื้อหน่วยทรสัต ์อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล (Bond Yield) ส่งผลกระทบต่อการ

ลงทุนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การขายหรือให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ AIMIRT และการจ่าย

ผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตก์องทรสัต ์AIMIRT อย่างไร 

ตอบ คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ ชีแ้จงว่า สาํหรบัเร่ืองผลประโยชนต์อบแทน กองทรสัต ์AIMIRT 

มีอัตราผลประโยชนต์อบแทนและเงินปันผลท่ีค่อนขา้งชัดเจน รวมถึงราคาตลาดของกองทรัสต ์

AIMIRT ก็มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย ดงันัน้ ผลกระทบของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 

(Bond Yield) ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก และความน่าสนใจของการลงทุนจึงขึ ้นอยู่กับการ

เปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัของนกัลงทุน แต่ปัจจยัหลกัท่ีอาจ

ส่งผลกระทบคือการกู้ยืมเงินซึ่งเป็นตน้ทุนทางการเงินของกองทรัสต ์AIMIRT เพราะในกรณีท่ี

กองทรัสตก์ูย้ืมเงินดว้ยอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (Floating Rate) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รฐับาล (Bond Yield) เพ่ิมสงูขึน้ อาจส่งผลใหธ้นาคารกลางทาํการปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบายซึ่ง

อาจส่งผลใหอ้ตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์เช่น MLR ปรบัเพ่ิมสงูขึน้ได ้ก็จะทาํใหต้น้ทุนของ

กองทรสัต ์AIMIRT เพ่ิมสงูขึน้ตามลาํดบั  

ในเชิงของเจา้ของทรพัยสิ์น เจา้ของทรพัยสิ์นมีตน้ทนุทางการเงินและตน้ทนุในการทาํธุรกิจ อาทิ ค่า

ก่อสรา้ง ค่าดาํเนินธุรกิจ ดังนั้น มูลค่าของทรพัยสิ์นท่ีจะจาํหน่ายเขา้กองทรัสต ์AIMIRT จึงเป็น

ราคาท่ีคุม้ทุนของเจา้ของทรพัยสิ์น ผลกระทบจึงมาจากปัจจยัเหล่านัน้มากกว่าอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาล (Bond Yield) โดยตรง  

ในเชิงของผูเ้ช่ารายย่อย มีปัจจยักระทบท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตน้ทุน

ในการผลิต นาํเข้า ส่งออก หรือขนส่ง รวมถึงความตอ้งการทางตลาดในช่วงนั้น ซึ่งอาจไม่ได้

เก่ียวขอ้งกับการเพ่ิมขึน้ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาล (Bond Yield) โดยตรง ดังนั้น จึง

เป็นปัจจยัทางเศรษฐกจิโดยรวมเสียมากกวา่ โดยเห็นว่ากองทรสัต ์AIMIRT ไม่ไดร้บัผลกระทบจาก

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล (Bond Yield) ขนาดนัน้  

8. จากคาํตอบขา้งตน้ หากเป็นผลกระทบทางดา้นภาคเศรษฐกิจโดยรวม จะทาํใหโ้อกาสต่อสญัญา

เช่าของผูเ้ช่ารายย่อยลดลงหรือไม ่

ตอบ คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ ชีแ้จงว่า มีโอกาสเช่นกนั แต่เป็นความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเกิดขึน้

ไดต้ามปกต ิ

คณุธนาเดช โอภาสยานนท ์ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า มลูค่าทรพัยสิ์น แบ่งเป็นราคาตลาดและราคาประเมิน 

โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล (Bond Yield) จะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดค่อนขา้งมาก 

เน่ืองจากราคาตลาดขึน้อยู่กับอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดรอง โดยหากกล่าวถึงความสัมพันธ์
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ระหว่างพนัธบตัรรฐับาลกับกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยห์รือทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากตน้ทุนของพันธบัตรรัฐบาลและผลตอบแทน

ของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยม์ีความต่างกนัสงู โดยแมว้่าพนัธบตัรรฐับาลจะมีความ

เส่ียงตํ่า แต่ผลตอบแทนก็ตํ่าเช่นเดียวกัน และในกรณีท่ีดอกเบีย้พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึน้ 

โอกาสท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะขายหน่วยทรสัตแ์ลว้กลบัไปถือพนัธบตัรรฐับาลก็มีค่อนขา้งนอ้ย ดงันัน้ 

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล (Bond Yield) จึงมีผลต่อทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

เพียงเล็กนอ้ย ส่วนราคาประเมิน เห็นว่าไม่กระทบ เน่ืองจากอตัราคิดลด (Discount Rate) ในการ

ทาํการประเมินไม่ไดอ้า้งอิงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล (Bond Yield) 

สาํหรบัผลกระทบของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล (Bond Yield) ในลกัษณะของรายไดแ้ละ

ค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์AIMIRT นั้น หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาล (Bond Yield) เพ่ิม

สูงขึน้ มีโอกาสท่ีดอกเบีย้ท่ีกองทรสัต ์AIMIRT กูอ้ยู่จะเพ่ิมขึน้ แต่ปัจจุบัน กองทรสัต ์AIMIRT ใช้

นโยบายกูย้ืมเงินแบบดอกเบีย้คงท่ี (Fixed Rate) และดอกเบีย้ลอยตัว (Floating Rate) อย่างละ

ครึ่ง ดังนั้น ผลกระทบจึงค่อนข้างจาํกัด ส่วนในเชิงรายได้ การเพ่ิมขึน้ของอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาล (Bond Yield) จะส่งผลในเชิงบวกแก่กองทรสัต ์AIMIRT เน่ืองจากในช่วงดอกเบีย้

ขาขึน้ ตน้ทุนการซือ้อสงัหาริมทรพัยจ์ะเพ่ิมสูงขึน้ ดังนั้น ในระยะยาว ตลาดการเช่าทรพัยสิ์นจะ

กลบัมาอีกครัง้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดาํเนินกิจการของกองทรสัต ์AIMIRT  

9. อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาล (Bond Yield) มีผลต่อการเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นในรูปแบบ

กรรมสิทธิ์ (Freehold) หรือสิทธิการเช่า (Leasehold) ของกองทรสัต ์AIMIRT หรือไม่ 

ตอบ คุณธนาเดช โอภาสยานนท ์ชีแ้จงว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล (Bond Yield) ไม่มี

ผลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุน โดยในการเลือกรูปแบบการลงทนุ กองทรสัต ์AIMIRT จะใชว้ิธี

พิจารณาเป็นรายทรพัยสิ์นไป 

10. จากคาํตอบขา้งตน้ มีเป้าหมายการลงทุนสาํหรบัรูปแบบกรรมสิทธ์ิ (Freehold) หรือสิทธิการเช่า 

(Leasehold) ของกองทรสัต ์AIMIRT หรือไม่ 

ตอบ คณุธนาเดช โอภาสยานนท ์ชีแ้จงว่า ไม่มีเป้าหมาย ปัจจยัหลกัคือการเลือกทรพัยสิ์นท่ีดี และ

หากเป็นการลงทุนในรูปแบบสิทธิการเช่า (Leasehold) จะพิจารณาจากปัจจัยราคาและ

ผลตอบแทนท่ีสมเหตสุมผล 

คุณธนะชัย สันติชัยกูล  ชี ้แจงเ พ่ิมเติมว่า กองทรัสต์ AIMIRT เป็นทรัสต์เ พ่ือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยท่ี์เป็นอิสระ จะใชค้วามละเอียดในการตดัสินใจลงทนุค่อนขา้งสงู โดยพิจารณาจาก

หลายปัจจัยในการเลือกทรัพยสิ์นแต่ละชิน้และความเส่ียงของพอรต์การลงทุน ซึ่งลว้นคาํนึงถึง

ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกั 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระ

รายงานเพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชุมไดร้บัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไร

ขาดทนุของกองทรสัต ์AIMIRT สาํหรบัปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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วาระที ่3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์AIMIRT 

ประจาํปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณอมร จุฬาลกัษณานุกลู ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้าํเสนอวาระนีต้่อท่ี

ประชุม คุณอมร จุฬาลกัษณานุกูล แจงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

จาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรสัต  ์ในปี 2565 โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติและ

ประสบการณเ์หมาะสม เป็นท่ียอมรบั อีกทั้งมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี และเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และมีประสบการณใ์นการตรวจสอบกองทรสัตส์ูง โดย

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดม้ีมติอนมุตัิ ดงันี ้

(1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์AIMIRT ในปี 

2565 โดยมีรายชื่อ ดงัต่อไปนี ้ 

-  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 ทัง้นี ้นางสาวรตันา จาละ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ตัง้แต่ปี 2560 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 5 ปี 

กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2565 สาํหรบัการสอบบญัช ีเป็นจาํนวนเงิน 1,550,000 บาท ทัง้นี ้

ค่าตอบแทนประจาํปี 2564 ไม่มีความเปล่ียนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 คุณอมร จุฬาลกัษณานุกูล ชีแ้จงเพ่ิมเติม

ว่า ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ไดป้ฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสมและไม่มี

ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือทรสัตี 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี โดยมีความเป็นอิสระต่อการทาํหนา้ท่ี จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ดังกล่าว และเห็นสมควรใหก้าํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 สาํหรบั

ผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นจาํนวนเงิน 1,550,000 บาท และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้

ใหบ้ริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตแ์ทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้  

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  

คุณสมพงษ ์บุญธรรมจินดา ผูร้บัมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มีขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปนี ้

1. มติของคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการลงทุนเพ่ิมเติมในวันท่ี 21 เมษายน 2565 มีผลต่อ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีหรือไม่ อย่างไร  

ตอบ คุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ชี ้แจงว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีถือเป็นส่วนหน่ึงของ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทรัสต ์AIMIRT โดยหากกองทรัสต ์AIMIRT มีทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีก็อาจเพ่ิมขึน้ตามสดัส่วน ทัง้นี ้กรรมการบริษัทจะมีการเจรจากับทาง

ผูส้อบบญัชีอย่างเต็มท่ีเพ่ือใหค้่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสม 

คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า มติวาระดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชี ดังท่ีเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 ไม่ได้เปล่ียนแปลงจาก

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดซกัถาม ประธานฯ จึงแจง้ท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระรายงาน

เพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้และสรุปว่าท่ีประชุมไดร้บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2565 

วาระที ่4 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหน่วยทรัสตท่์านใดประสงคจ์ะเสนอวาระอ่ืนใดให้ท่ีประชุม

พิจารณาในวาระนี ้หรือมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตซ์กัถาม ดงัต่อไปนี ้ 

คุณวิสัชนา รัตนาจารย ์ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปนี ้

1. กองทรสัต ์AIMIRT มีการจาํกดันโยบายการลงทนุเฉพาะทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ 

ตอบ คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ ชีแ้จงว่า ภายใตส้ญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ไม่มีการจาํกัดการลงทุน

ในทรัพย์สินท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี ้ จะต้องพิจารณาถึงประเภทของทรัพย์สินประเภท

อตุสาหกรรมเป็นหลกั และวิเคราะหถ์ึงโอกาสและความเหมาะสมในการลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าว 

2. กองทรสัต ์AIMIRT ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในต่างประเทศหรือไม่ 

ตอบ คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ชีแ้จงว่า บริษัทมีการศึกษาเก่ียวกับการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี

ตัง้อยู่ในต่างประเทศอยู่อย่างต่อเน่ือง 

คุณสุรเชษฐ ์วินิยกูล ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม ดงัต่อไปนี ้

1. อา้งอิงจากรายงานประจาํปี 2564 หนา้ 53 เร่ืองสญัญากูย้ืมเงิน ครัง้ท่ี 2 ซึ่งมีกาํหนดชาํระคืนเป็น

รายปี โดยเริ่มชาํระคืนครัง้แรกในปี 2565 นี ้การชาํระคืนเงินกูด้งักล่าวจะส่งผลใหผ้ลประโยชนต์อบ

แทนของผูถื้อหน่วยทรสัตล์ดลงหรือไม ่

ตอบ คุณธนาเดช โอภาสยานนท ์ชีแ้จงว่า เงินท่ีนาํมาชาํระคืนใหแ้ก่ผูใ้หกู้เ้ป็นเงินสดท่ีบริษัทได้

สาํรองไวส้าํหรบัการชาํระคืนเงินกูโ้ดยเฉพาะ จึงไม่กระทบต่อการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์อย่างไรก็ดี ค่าใชจ้่ายใด ๆ ของกองทรัสต ์AIMIRT อาทิ ค่าเช่าพืน้ท่ีหรืออัตรา

ดอกเบีย้ จะมีผลกระทบต่อผลประโยชนต์อบแทนท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิไดร้บั ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้

นาํรายไดส้ทุธิท่ีไดร้บัมาจ่ายเป็นผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์แต่มีการกันเงินส่วน

หน่ึงมาสาํรองไวเ้ป็นปกติ ดงันัน้ หากปัจจยัอ่ืนมีผลคงท่ี ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อหน่วยทรสัต์

ย่อมคงท่ีเช่นกนั 
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2. อตัราเช่าพืน้ท่ีท่ีปรากฏรอ้ยละ 100 นัน้ คาํนวณจากผูเ้ช่าจริงหรือรวมถึงการรบัประกันรายไดโ้ดย

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตอบ คุณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุ ิชีแ้จงว่า อตัราเช่าพืน้ท่ีท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมนัน้เป็นผูเ้ช่าจรงิ

ทัง้หมด โดยกองทรสัต ์AIMIRT เป็นกองท่ีไม่มีการรบัประกนัรายได ้ตวัเลขดงักล่าวจึงไม่รวมถึงการ

รบัประกันรายไดโ้ดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจุบนั มีเพียงโครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้ท่ีมีอตัราเช่า

พืน้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 96 ตามท่ีไดน้าํเสนอในวาระรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMIRT 

ประจาํปี 2564 

ทั้งนี ้ ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา หรือมีคาํถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหน่วยทรสัต ์และกล่าวปิดการประชมุเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายธนะชยั สนัตชิยักลู) 

ประธานท่ีประชมุ 

บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุ 

ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
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