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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ของทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเชา่อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท 

คร้ังที ่1/2564 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแมนดารนิ เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดารนิ โฮเต็ล เลขท่ี 

662 ถนนพระรามส่ี แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

การแนะนําก่อนประชุม 

พิธีกรท่ีประชุม (“พิธีกร”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์และแนะนาํตวัแทนจากบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจ

เมน้ท ์จาํกดั (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“กองทรัสต์ AIMIRT”) ตัวแทนจากบริษัทหลักทรพัย์

จดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์AIMIRT ท่ีปรกึษาการเงินรว่ม และท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้

รว่มประชมุในวนันี ้ดงันี ้

1. ผู้จัดการกองทรัสต ์

กรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสตท์ีเ่ข้าร่วมประชุม 

คณุธนะชยั สนัติชยักลู   ประธานในท่ีประชมุ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

คณุไพสิฐ แก่นจนัทน ์   กรรมการ 

เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั  กรรมการอิสระ 

คณุอมร จฬุาลกัษณานกุลู   ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการ 

คณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ  กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการ 

คณุธนาเดช โอภาสยานนท ์   กรรมการผูจ้ดัการรว่ม 

2. ทรัสตี 

คณุทิพาพรรณ ภทัรวิกรม   Executive Director 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จาํกดั 

3. ทีป่รึกษาการเงนิร่วม  

คณุกฤษฎ์ิ งานทว ี    รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทนุ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

คณุสิทธินาฎ ตัง้ตรงจิตต ์   ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานวาณิชธนกิจ Execution Team 2 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

4. ทีป่รึกษากฎหมาย 

คณุชรนิทร ์สจัจญาณ  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

คณุปัญณรีย ์อรรถเวทยวรวฒุิ  ทนายความท่ีปรกึษา 

บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 
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ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชมุ พิธีกรแถลงต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 

1/2564 (“ที่ประชุม”) ว่ามีผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่มประชุม

ทั้งหมด 204 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งสิน้ 265,655,766 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 62.3239 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 426,250,000 หน่วย ครบเป็นองคป์ระชุม และพิธีกรไดช้ีแ้จงว่า เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ

กําหนดมาตรการ และข้อปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย

รายละเอียดเป็นไปตามส่ิงท่ีไดส่้งไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม ทั้งนี ้พิธีกรไดช้ีแ้จงขั้นตอนการประชุม การลงมติ และ

กระบวนการนบัคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมจึงจะ

ดาํเนินไปอย่างกระชับ โดยเริ่มการนําเสนอวาระ การถามตอบ และการลงมติ เมื่อนําเสนอวาระ

เรียบรอ้ยแลว้ จึงเป็นช่วงการถาม-ตอบ ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถสอบถามคาํถามต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

วาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยหากผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เขียนคาํถามลงในกระดาษท่ีจัดไว้ให้ และ ชูมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าท่ีไปรบัคาํถาม ผู้ถือ

หน่วยทรสัตส์ามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ไดต้ัง้แต่ตน้วาระ เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัคาํถามจะนาํคาํถามมาส่งให้

ทีมงาน และส่งต่อมาใหพิ้ธีกรอ่านคาํถาม และ ประธานในท่ีประชมุ จะมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบตอบ

คาํถามดงักล่าว   

(2) เมื่อการถามตอบเสร็จสิน้ จึงทาํการลงมติ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท่์านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมตขิองแตล่ะวาระ โปรดยกมือ 

โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตด์าํเนินการจดัเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านท่ี

ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ 

(3) สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไม่ยกมือ และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านนั้นลงมติ

เห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหน่วยทรสัตด์ังกล่าวส่งคืนใบลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ี

บรเิวณทางออกเมื่อประชมุเสรจ็แลว้ 

(4) ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหน่วยทรสัต ์ซึ่งผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า

เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ๆ 

(5) ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ใหถื้อว่าท่ีประชมุมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

(6) ในกรณีบตัรลงคะแนนท่ีมิไดม้ีการระบุการออกเสียงไว ้หรือไม่มีการลงนามผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บั

มอบฉันทะท่ีมาประชุม หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า หรือแกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความท่ีกรอก 

โดยไม่มีลายมือชื่อกาํกบั หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้มากกว่า 1 ประเภท 
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หรือบตัรลงคะแนนท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ จะถือ

ว่าเป็นบตัรเสียและไม่นบัเป็นคะแนนเสียง 

(7) ในการนบัคะแนน ตวัแทนของทรสัตีของกองทรสัต ์AIMIRT คุณมัลลิกา แคนจา Associate Director 

ของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกัด ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์AIMIRT จะเป็น

พยานในการนบัคะแนนรว่มกบัเจา้หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตค์ดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนท่ีระบุขา้งตน้ 

จึงถือว่าท่ีประชมุเห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุ การลงมติและการนบัคะแนนดงักล่าว ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการประชมุ การลงมต ิและกระบวนการนบัคะแนนดงักล่าว 

จากนัน้ พิธีกรไดช้ีแ้จงวาระการประชมุทัง้หมด 5 วาระ ดงัต่อไปนี ้

วาระท่ี 1  พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ครัง้ท่ี 2 โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัตใ์หม่จาํนวนประมาณไม่เกนิ 235,000,000 หน่วย (สองรอ้ยสามสิบหา้ลา้นหน่วย) 

เพ่ือลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม และวิธีการกาํหนดราคาหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอ

ขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 

วาระท่ี 3       พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมใน

การเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 และการนาํหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วาระท่ี 4       พิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมในวงเงินกู้ระยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 600,000,000 

บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้ง และการใหห้ลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินดงักล่าว 

วาระท่ี 5       พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

โดยการพิจารณาอนุมัติการเขา้ทาํรายการในแต่ละวาระการประชุมนั้น จะเริ่มจากการนาํเสนอขอ้มูล และให ้

ผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามหลงัจากจบการนาํเสนอดงักล่าว 

ในลาํดับต่อไป พิธีกรไดเ้ชิญ คุณธนะชัย สันติชัยกูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของผู้จัดการ

กองทรสัต ์ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชมุ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวสวสัดีและตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์และกล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 

1/2564 โดยก่อนเริ่มการประชมุวาระท่ี 1 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพิ้ธีกรชีแ้จงเบือ้งตน้ตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัเงื่อนไขในการ

นาํเสนอวาระเพ่ือขออนมุตัใินท่ีประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 ท่ีจะนาํเสนอเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง

กองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 นีเ้ป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกนัและกนั  
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โดยวาระท่ี 1 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกับแหล่งเงินทนุท่ีมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม และวาระท่ี 4 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับแหล่งเงินทุนท่ี

อาจมาจากการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมและการใหห้ลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเงินดงักล่าว  

หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมและแหล่งเงินทนุท่ีมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 นี ้ใหถื้อวา่วาระท่ีไดร้บัการอนมุตัิโดยท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 ไปก่อนหนา้นัน้ไดถ้กูยกเลิกและจะไม่มีการนาํเสนอวาระอ่ืนดงักล่าว รวมทัง้จะไม่มี

การนําเสนอวาระท่ี 4 ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับแหล่งเงินทุนท่ีอาจมาจากการกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมและการให้หลักประกันท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินดงักล่าว เพ่ือใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 พิจารณา

ต่อไป 

เมื่อพิธีกรชีแ้จงเงื่อนไขการนาํเสนอวาระเพ่ือขออนมุตัิในท่ีประชุมเรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ เริ่มพิจารณาวาระการ

ประชมุ ดงันี ้ 

วาระที ่1  พิจารณาอนุมัติการลงทนุในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 

ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผูจ้ดัการ และคุณธนาเดช โอภาสยา-

นนท ์กรรมการผูจ้ดัการรว่ม เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ีประชมุ  

คุณจรัสฤทธ์ิชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สาํหรบัวาระท่ี 1 นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

กองทรสัต ์AIMIRT ในการระดมเงินทนุไปลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์และไปจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ชพื้น้ท่ีท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าหรือ

ใหใ้ชพื้น้ท่ีหรือทรพัยสิ์นท่ีใหเ้ช่าในการจัดหาผลประโยชนด์งักล่าว เพ่ือมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัต ์

AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT  

ในการนีผู้จ้ัดการกองทรสัตพิ์จารณาเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

AIMIRT เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหก้องทรสัต ์AIMIRT ลงทุนเพ่ิมเติมใน 3 โครงการ เพ่ือเพ่ิมแหล่งท่ีมาของรายไดแ้ละสรา้ง

ผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยในปัจจบุนั กองทรสัต ์AIMIRT มีมลูค่าสินทรพัยร์วมอยู่ท่ีประมาณ 7,640,000,000 

บาท (เจ็ดพนัหกรอ้ยส่ีสิบลา้นบาท) มีหนีสิ้นทัง้หมดเป็นจาํนวนประมาณ 2,490,000,000 บาท (สองพนัส่ีรอ้ยเกา้สิบลา้น

บาท) และมีส่วนทุนทัง้หมดประมาณ 5,150,000,000 บาท (หา้พนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) โดยจะลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะ

ลงทุนเพ่ิมเติมมลูค่าไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพันสามรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) ซึ่งจะใชเ้งินกูไ้ม่เกิน 600,000,000 

บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) และเงินทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพัน

สามรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) ทั้งนี ้ภายหลังจากการเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมเสร็จสิน้ ทรพัยสิ์นของกองทรสัตจ์ะมีมูลค่าประมาณ 

9,990,000,000 บาท (เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบลา้นบาท) โดยจะมีหนีสิ้นไม่เกิน 3,090,000,000 บาท (สามพนัเกา้สิบลา้น

บาท) และจะมีส่วนทุนไม่เกิน 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพนัหา้รอ้ยลา้นบาท) โดยทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมท่ีกองทรสัต ์AIMIRT 

คาดว่าจะลงทนุจะประกอบดว้ย 3 โครงการ (“ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม”) ดงันี ้ 
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(1) โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 ตั้งอยู่ ท่ีต ําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ 

กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารคลังสินคา้ จาํนวน 7 หลัง  

(8 ยูนิต) เนื ้อท่ีดินรวมประมาณ 35 ไร่ 1 งาน 23.5 ตารางวา พื ้นท่ีอาคารให้เช่าทั้งหมด

ประมาณ 35,773.7 ตารางเมตร/
0

1 และมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียรอ้ยละ 100/2 

(2) โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ตัง้อยู่ท่ีตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารคลังสินคา้ จาํนวน 3 หลัง  

(4 ยูนิต) เนื ้อท่ีดินรวมประมาณ  53 ไร่ 0 งาน 39 ตารางวา พื ้นท่ีอาคารให้เช่าทั้งหมด

ประมาณ 43,481 ตารางเมตร/1 และมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียรอ้ยละ 100/2 

(3) โครงการไทยแทฟฟิตา้ ตัง้อยูท่ี่ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

กองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุนในสิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ จาํนวน 5 หลัง 

(5 ยูนิต) เนื ้อท่ีดินท่ีเช่าประมาณ 45 ไร่ 2 งาน 66.8 ตารางวา พืน้ท่ีอาคารให้เช่าทั้งหมด

ประมาณ 42,493 ตารางเมตร/1 โดยมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปีนับแต่วันท่ีกองทรสัต ์

AIMIRT เขา้ลงทนุ และมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียรอ้ยละ 100/2 

  โดยสารสนเทศการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์AIMIRT รวมถึงรายละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีจะ

ลงทนุเพ่ิมเติมเป็นไปตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจเลือกท่ีจะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมโครงการใดโครงการ

หน่ึง หรือบางส่วนหรือทัง้หมดของโครงการ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็น

สาํคัญ และประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรือ DPU) ท่ีคาดว่าผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บั

ภายหลงัจากการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์น

ท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครบทัง้ 3 โครงการ หรือเป็นการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมโครงการใดโครงการหน่ึง หรือ

บางส่วนหรือทั้งหมดของโครงการ จะไม่น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรือ 

DPU) ท่ีคาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รบัในกรณีท่ีกองทรสัต์ AIMIRT ไม่ได้ดาํเนินการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติม 

 ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรสัตไ์ดจ้ัดให้มีบริษัทประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่ บริษัท ซิมส ์

พร็อพเพอรต์ี ้คอนซัลแทนท ์จาํกัด และบริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพยส์ิน”)  ซึ่งเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละ

 
1 พืน้ทีใ่หเ้ช่าโดยประมาณคาํนวณจากพืน้ที่ใหเ้ช่ารวมตามสญัญาเช่าทีมี่อยู่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมี

การจดัทาํขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเตมิ 
2 อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ยอา้งอิงตามสญัญาเช่าทีมี่อยู่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมีการจดัทาํขึน้ภายในวนัที่

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเตมิ 
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ตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพ่ือประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นีแ้ต่ละแห่ง โดยผูป้ระเมิน

มลูค่าทรพัยสิ์นทัง้สองรายเลือกใชว้ิธีคิดลดจากรายได ้(Income Approach) ในการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติม ซึ่งผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีความเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้สองรายว่า ราคาประเมินตามวิธีคิด

ลดจากรายไดเ้ป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการใชเ้ปรียบเทียบกบัมลูค่าลงทนุของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม เน่ืองจากโดยสภาพ

ของทรพัยสิ์นมีแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ โดยกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมทั้ง 3 โครงการขา้งตน้ในราคารวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพันสามรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) ซึ่งจะชาํระใน

วนัท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดยจะประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขายท่ีดินและส่ิงปลกู

สรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) ใหถื้อเอารายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ

ขายหน่วยทรสัต ์และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT เป็น

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทนุเพ่ิมเติม  

 โดยในกรณีท่ีกองทรสัต ์AIMIRT สามารถเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมไดค้รบทัง้ 3 โครงการ 

มูลค่าลงทุนสูงสดุท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมรวมทั้ง 3 โครงการจะเป็นราคาท่ีสูงกว่า

ราคาประเมินตํ่าสดุของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมรวมทัง้ 3 โครงการท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ย

ละ 10 และมูลค่าลงทนุสงูสดุในแต่ละโครงการจะเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาประเมินตํ่าสดุของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม

ของโครงการนัน้ ท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 15 

 โดยรายละเอียดรายงานประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาํหรบังวด 12 เดือน 

ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี ้(ช่วงเวลาประมาณการวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 – วนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565) ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

 ทัง้นี ้ราคาท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมดงักล่าวจะตอ้งเป็นไป

ตามจาํนวนเงินเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์AIMIRT ท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม และ/หรือ การกูย้ืมเงิน

เพ่ิมเติม ตามรายละเอียดท่ีจะไดก้ล่าวต่อไปในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ตามลาํดบั 

 ต่อมาคุณจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่าการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ในครัง้นีจ้ะอยู่

ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทเจา้ของทรพัยสิ์นไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(ถา้จาํเป็น) ของบรษิัทเจา้ของทรพัยสิ์นใหข้าย หรือใหเ้ช่าทรพัยสิ์นดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMIRT และ

ไดด้าํเนินการใดๆ เพ่ือใหท้รพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมดงักล่าวพรอ้มสาํหรบัการลงทนุโดยกองทรสัต ์AIMIRT  

(2) ไม่มีประเด็นท่ียังคงคา้งจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นทาง

กฎหมายใดๆ (ซึ่งจะตอ้งไม่ใช่ประเด็นอันจะทาํให้ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตป์ระสงคจ์ะเขา้ลงทุนมีลักษณะไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง) ท่ียงัคงคา้งหรือไม่สามารถดาํเนินการได ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเปิดเผยความเส่ียง

ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และดาํเนินการตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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(3) ณ วนัท่ีกองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทุน ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมไดร้บัการปลดจาํนอง และ

ไดร้บัการยกเลิกหลกัประกนัอ่ืนใดบนทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมดงักล่าว (ถา้มี) 

(4) ทรสัตีไดร้บัรองว่ากระบวนการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

(5) กองทรัสต์ AIMIRT ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสาํนักงาน ก.ล.ต. ให้

ดาํเนินการเพ่ิมทุนของกองทรัสต ์AIMIRT กู้ยืมเงิน และดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมดงักล่าวเป็นสาํเรจ็ 

 ทั้งนี ้ การเข้าลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมนี้เป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักท่ีมีมูลค่าตั้งแต ่

รอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT (ซึ่งมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรัสต ์AIMIRT ณ วันท่ี 30 

กนัยายน 2563 มีมลูค่าเท่ากับ 7,469,630,461 บาท (เจ็ดพนัส่ีรอ้ยหกสิบเกา้ลา้นหกแสนสามหมื่นส่ีรอ้ยหกสิบเอ็ดบาท)) 

คิดเป็นขนาดรายการท่ีมีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 31.46 (รอ้ยละสามสิบเอ็ดจุดส่ีหก) ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์

AIMIRT ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซึ่งจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดร้บัมติของท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 

3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไป

ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี สร. 26/2555 เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกับรายการและขอ้ความใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) 

 นอกจากนี ้เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตัวในการดาํเนินการลงทุนในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมครัง้นี ้คุณจรสัฤทธ์ิ

ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตมีีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงันี ้ 

(1) กาํหนดรูปแบบการเขา้ลงทุนเพ่ิมเติม รายละเอียดทรพัยสิ์น วิธีการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

รวมถึงราคาท่ีเหมาะสมในการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี ้และการแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย์

สาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม  

(2) เจรจา จัดทาํ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขสัญญาหรือข้อผูกพันท่ีแสดงถึงสิทธิท่ีจะซือ้ 

หรือเช่า (แลว้แต่กรณี) และเขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาจะซือ้จะขายทรพัยสิ์น และ/หรือ สญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์น 

และ/หรือ สัญญาเช่าทรพัยสิ์น และ/หรือ สัญญาตกลงกระทาํการ และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นี ้และทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัหาประโยชนส์าํหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

และ/หรือ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เมื่อกองทรสัต  ์AIMIRT ไดร้บัอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรสัต ์และ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ใหล้งทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม รวมทัง้ ดาํเนินการติดต่อกับสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใดๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ 

(3) เจรจา จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาหรือขอ้ผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้ลงทนุเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT 
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(4) ดาํเนินการอ่ืนใดอันจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพ่ือให้การ

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดงักล่าว

ขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ และ 

(5) ใชดุ้ลพินิจในการท่ีจะเขา้ลงทนุหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมบางโครงการ 

หรือลงทุนหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นบางส่วนของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในการลงทุนและ

แผนการลงทนุ ขา้งตน้ และ/หรือ กาํหนด เปล่ียนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเขา้ลงทนุ หากเห็นว่าเงื่อนไข

หรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกบับรษิทัเจา้ของทรพัยสิ์น หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงใหเ้ห็นว่าการ

เขา้ลงทุนของกองทรสัต ์AIMIRT ในทรพัยสิ์นดังกล่าวไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมแก่กองทรสัต ์AIMIRT และ/หรือ  

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรืออาจก่อภาระผูกพนัใหแ้ก่กองทรสัต ์AIMIRT เกินสมควร ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT 

และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 

 อน่ึง เมื่อกองทรัสต์ AIMIRT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ล้ว ผู้จัดการกองทรสัต์จะ

ดาํเนินการขอความเห็นชอบในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

 ทัง้นี ้เมื่อกองทรสัต ์AIMIRT ไดพิ้จารณาเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ผูจ้ัดการกองทรสัต์

และทรสัตีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT โดยใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือ ปรบัปรุงขอ้มลูและ

รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดยจดัทาํเป็นรายละเอียดบญัชีทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมในสญัญา

ก่อตัง้ทรสัตต์่อไป อน่ึง ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวนีเ้ป็น

กรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และ

กระบวนการในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บังคับท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้งยังไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรสัตใ์นทางท่ีผูถื้อหน่วยทรสัต ์

เสียประโยชน ์คู่สญัญาจึงมีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมรายละเอียดทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตใ์นสญัญา

ก่อตัง้ทรสัตไ์ดโ้ดยไม่จาํตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้การแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักล่าวนี้

จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 

 คณุจรสัฤทธิ์ แถลงต่อท่ีประชมุว่า สาํหรบัวาระท่ี 1 ผูจ้ดัการกองทรสัตพิ์จารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ ผูถื้อ

หน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิ เน่ืองจากผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมนีเ้ป็นการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีมีศักยภาพในการสรา้งรายได  ้ซึ่งจะเพ่ิมผลประโยชน์ให้กับ

กองทรสัต ์AIMIRT โดยมีโอกาสจะทาํใหร้ายไดค้่าเช่าและผลประกอบการของกองทรสัต ์AIMIRT มีความมั่นคงเพ่ิมขึน้ อีก

ทัง้ยังช่วยกระจายความเส่ียงของการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของ

แหล่งท่ีมาของรายได ้อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่กองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 

 ในการกาํหนดราคาสุดทา้ยท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม กองทรสัต ์

AIMIRT จะอา้งอิงจากราคาประเมนิของทรพัยสิ์นท่ีจดัทาํโดยผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูจ้ดัการกองทรสัตพิ์จารณาแลว้มีความเห็นว่า ราคาท่ีกองทรสัต ์AIMIRT 

จะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมทั้ง 3 โครงการในราคารวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ยหา้สิบ
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ลา้นบาท) (ชาํระในวนัท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ราคาซือ้ขาย

ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) ว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมนี้

เป็นการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศักยภาพในการสรา้งรายได้ มีลักษณะทางกายภาพท่ีดี มีการก่อสรา้งท่ีมี

มาตรฐานระดบัสากล มีทาํเลท่ีตัง้ท่ีดีในจดุยทุธศาสตรข์องการประกอบธุรกิจ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถว้น ไดร้บัการ

พฒันาและบรหิารจากผูท่ี้มีประสบการณ ์และมีสภาพพรอ้มท่ีจะนาํไปจดัหาผลประโยชน ์อีกทัง้ผูเ้ช่ามีความสามารถและ

มีเสถียรภาพทางการเงิน และกระจายตวัอยู่ในอตุสาหกรรมท่ีหลากหลาย รวมทัง้มลูค่าของทรพัยสิ์นมีแนวโนม้ท่ีจะมีราคา

สงูขึน้และเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนและผูเ้ช่า ทั้งนี ้ในกรณีท่ีกองทรสัต ์AIMIRT สามารถเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมไดค้รบทั้ง 3 โครงการ มูลค่าลงทุนสงูสุดท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมรวมทั้ง 3 

โครงการจะเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาประเมินตํ่าสุดของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมรวมทั้ง 3 โครงการท่ีประเมินโดยผู้

ประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 10 และมูลค่าลงทุนสูงสดุในแต่ละโครงการจะเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาประเมิน

ตํ่าสุดของทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมของโครงการนั้น ท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 15 อีกทัง้ 

รายการดงักล่าวยงัเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะกาํหนดมาตรการในการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการ

บริหารอสังหาริมทรพัยข์องผู้บริหารอสังหาริมทรพัยท่ี์แต่งตั้งโดยผู้จัดการกองทรัสต ์ตามแนวทางเดิมเมื่อครัง้จัดตั้ง

กองทรสัต ์AIMIRT ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเขา้ลงทนุฉบบัจดัตัง้กองทรสัต ์AIMIRT ทัง้นี ้รายละเอียดจะเป็นไปตามท่ีเปิดเผย

ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในการเพ่ิมทนุครัง้

ท่ี 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT 

 ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืน ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณามอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี ให้เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ โดยเมื่อกองทรสัต ์AIMIRT ไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการขอความเห็นชอบการเพ่ิมทนุต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ต่อไป 

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทาํรายการในวาระนี ้คุณจรสัฤทธ์ิ ไดเ้รียนเชิญ คุณทิพาพรรณ  

ภทัรวิกรม Executive Director บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์AIMIRT 

ใหค้วามเห็นในฐานะทรสัตีเพ่ือประกอบการพิจารณา 

คุณทิพาพรรณใหค้วามเห็นว่า ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ีผู้จดัการกองทรสัตน์าํเสนอเพ่ือให้

พิจารณาลงทุนเพ่ิมเติมดงักล่าวขา้งตน้นัน้มีลกัษณะท่ีเป็นไปตามนโยบายการลงทุนและประเภททรพัยสิ์นท่ีกาํหนดไวใ้น

สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และได้ผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพ่ือ

วตัถปุระสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน โดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. จาํนวน 2 รายแลว้ อย่างไรก็ดี ในวันท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุน ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาลงทุนแต่

เฉพาะทรพัยสิ์นท่ีไดผ่้านการดาํเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายครบถว้นและพรอ้มท่ีจะจดัหาผลประโยชนไ์ดแ้ลว้เท่านัน้ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะคาํนึงถึงศกัยภาพของทรพัยสิ์น ความมั่นคงของ

ผูเ้ช่า และผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั  
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ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิตามท่ีเสนอ

ทัง้ 3 โครงการ ซึ่งไดแ้ก่ โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ และ

การมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีคุณจรสัฤทธิ์ไดเ้สนอ

ต่อท่ีประชมุ 

พิธีกรไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามขีอ้ซกัถามหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามดงันี ้

1) คุณสหัสพลช ์เอ่ียมทอง ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า เน่ืองจากภาวะการแข่งขันในบริเวณ

พืน้ท่ีบางบ่อค่อนขา้งสงู อะไรคือจุดแข็งของทรพัยสิ์นในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์เมื่อเปรียบเทียบกับคลงัสินคา้อ่ืนๆ ใน

ทาํเลเดียวกนั  

คุณจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่า โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส ์ตั้งอยู่ในทาํเลยุทธศาสตรใ์นดา้นการ

ประกอบกิจการคลงัสินคา้และโลจิสติกสซ์ึ่งมีอุปสงคห์รือความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้สงู ดงันัน้ จงึมีอุปทานคลงัสินคา้ให้

เช่าในบรเิวณนีค้่อนขา้งมาก นอกเหนือจากท่ีตัง้ของโครงการท่ีอยู่ในทาํเลยทุธศาสตรแ์ลว้ โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ยงัมี

จุดแข็งดา้นความมีเสถียรภาพทางรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนหลกัจากผูเ้ช่าท่ีเป็นบริษัทขนาด

ใหญ่และมีฐานะทางการเงินดี โดยผูเ้ช่าส่วนใหญ่เช่าคลังสินคา้ของโครงการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี มีการต่อ

สญัญาเช่าหลายคราว และมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัโครงการ นอกจากนี ้ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการเอ็มเอส แวร์

เฮา้สย์ังเป็นผู้บริหารโครงการท่ีมีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการนีม้าเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี สามารถ

ใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่าไดอ้ย่างรวดเรว็และต่อเน่ืองเป็นอย่างดี  

2) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามว่ากลุ่มผูเ้ช่าเป้าหมายประกอบธุรกิจประเภทใดบา้ง และผูเ้ช่าใน

แต่ละโครงการของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมมีลกัษณะเด่นอย่างไร 

คุณจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมเร่ืองกลุ่มผูเ้ช่าของโครงการท่ีกองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทุน โดยสรุปไดว้่า

ประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทนุค่อนขา้งมีความหลากหลาย โดยไม่ไดจ้าํกดัการลงทนุในทรพัยสิ์นประเภท

ใดประเภทหน่ึงเพียงอย่างเดียว ซึ่งทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทนุ ประกอบดว้ยโรงงาน คลงัสินคา้ หอ้งเย็น และ

ถังเก็บสารเคมีเหลว เน่ืองจากประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทุนมีความหลากหลาย อุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัผูเ้ช่าจึงมีความหลากหลายเช่นกัน ดงันัน้ ภาพรวมทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทุนจึงมีการกระจาย

ตวัของประเภททรพัยสิ์นหรือประเภทอตุสาหกรรมของผูเ้ช่าเป็นอย่างด ียกตวัอย่างเช่น ผูเ้ช่าทรพัยสิ์นประเภทหอ้งเย็นจะ

เป็นผู้ประกอบกิจการท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม ผู้เช่าทรพัย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวจะเป็นผู้

ประกอบกิจการในอตุสาหกรรม Solvent หรือสารตัง้ตน้ในภาคการผลิตท่ีหลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงผูป้ระกอบกิจการซือ้ขาย 

Solvent และลูกคา้ของผูป้ระกอบกิจการดังกล่าว สาํหรบัทรพัยสิ์นประเภทคลังสินคา้และโรงงาน เน่ืองจากกองทรสัต ์

AIMIRT เขา้ลงทุนในคลงัสินคา้และโรงงานหลายขนาด และมีท่ีตัง้ท่ีหลากหลาย ทัง้บริเวณในและนอกกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น ผู้เช่าจึงมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจและทาํเลท่ีตั้ง สาํหรบัผู้เช่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์

AIMIRT จะลงทนุเพ่ิมเติมส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบกิจการในอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์ 
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3) คุณภรณี ทองเย็น ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เน่ืองจากอาคาร

คลงัสินคา้ในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์มีอายุอาคารประมาณ 21 ปี หากจะดาํเนินการจดัหาประโยชนใ์นอาคารดงักล่าว 

จะตอ้งมกีารลงทนุเพ่ิมเติมเพ่ือซ่อมแซมหรือไม ่ 

คณุจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่าจากอายอุาคารของทรพัยสิ์นในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ไม่เป็นกรณี

ท่ีตอ้งกงัวล เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของอาคารคลงัสินคา้ ซึ่งรวมถึงการก่อสรา้งและการใชป้ระโยชนน์ัน้ไม่ซบัซอ้น  

โดยก่อนการเขา้ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ุกครัง้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้ีการจัดทาํรายงานการตรวจสอบ

อาคาร ซึ่งจากการตรวจสอบยังไม่พบความชาํรุดบกพร่องท่ีมีนัยสาํคัญ นอกจากนี ้ในปีท่ีผ่านมายังไดม้ีการปรบัปรุง

ซ่อมแซมอาคารพืน้ท่ีประมาณ 20,000 ตารางเมตร ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงคาดว่าอายุของอาคารไม่มีผลกระทบต่อ

การจดัหาประโยชนข์องทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์

คุณภรณี สอบถามเพ่ิมเติมว่า หากมีการปรบัปรุงอาคาร คาดว่าจะมีการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร

ในช่วงใด  

คณุจรสัฤทธ์ิ ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่า อาคารไดม้ีการปรบัปรุงซ่อมแซมไปแลว้ในปีท่ีผ่านมา และหากมีการ

ปรบัปรุงซ่อมแซมเพ่ิมเติมในขณะท่ียังมีผู้เช่าอยู่ จะเป็นการบาํรุงรกัษาย่อย (Minor Maintenance) โดยการปรับปรุง

ซ่อมแซมท่ีเก่ียวข้องกับโครงสรา้งอาคารอาจจะไม่สามารถดาํเนินการได้โดยสะดวกมากนัก เน่ืองจากผู้เช่ายังคงใช้

ประโยชนใ์นพืน้ท่ีอยู่ ทั้งนี ้อาจมีการปรบัปรุงซ่อมแซมหรือบาํรุงรกัษาเพียงเล็กนอ้ย เช่น ซ่อมบาํรุงหลงัคา หรือทาสีใหม่ 

เป็นตน้  

คุณภรณี สอบถามเพ่ิมเติมว่า กองทรสัต ์AIMIRT ไดร้บัประโยชนจ์ากการจ่ายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก

สรา้งแบบใหม่อย่างไร 

คุณจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่า ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งนั้น มีหลกัเกณฑก์ารคาํนวณท่ีชดัเจนขึน้  

โดยเมื่อคาํนวณแลว้ ภาระภาษีทั้งหมดของกองทรสัตล์ดลงกว่าเดิม ทั้งนี ้การเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์AIMIRT ไดม้ีการ

เจรจากับเจา้ของทรพัยสิ์นเดิมในแต่ละโครงการเก่ียวกบัหนา้ท่ีการชาํระค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งหลายรูปแบบ ทัง้ใน

ลกัษณะของการใหเ้จา้ของทรพัยส์ินเดิมเป็นผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง หรือการใหก้องทรสัต ์

AIMIRT เป็นผูม้ีหนา้ท่ีรบัผิดชอบภาระภาษีดงักล่าว โดยกองทรสัตจ์ะไดร้บัประโยชนใ์นส่วนของท่ีกองทรสัต ์AIMIRT มี

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมแลว้กองทรสัต ์AIMIRT ไดร้บัประโยชนจ์ากลกัษณะการจดัเก็บภาษีในรูปแบบ

ใหม่ แต่มิไดเ้ป็นประโยชนท์างการเงินอย่างมีนยัสาํคญั  

คณุภรณี สอบถามเพ่ิมเติมถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ ของกองทรสัต ์ก่อนและ

หลงัการเขา้ลงทุนเพ่ิมเติม โดยไดส้อบถามถึงอตัราส่วนเงินกูย้ืมต่อมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT อตัราส่วน

ของการเขา้ลงทนุของกองทรสัต ์AIMIRT ในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่า และอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมเงิน 

คณุธนาเดช ชีแ้จงโดยสรุปว่าอตัราเงินกูย้ืมต่อมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ก่อนการเขา้

ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 33 โดยการเขา้ลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นีม้ีสดัส่วนโครงสรา้งเงินทุน

ท่ีมาจากเงินกูย้ืมประมาณรอ้ยละ 25 ทัง้นี ้ภายหลงักองทรสัต ์AIMIRT เขา้ลงทนุเพ่ิมเติมแลว้ อตัราส่วนเงนิกูย้ืมต่อมลูค่า

ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT จะลดลงอยู่ในช่วงประมาณรอ้ยละ 25-31 ซึ่งหากกองทรสัต ์AIMIRT ใชเ้งินกูย้ืมเป็น
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จาํนวน 600,000,000 บาท อตัราส่วนเงินกูย้ืมต่อมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT จะอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 31 

แต่หากใช้เงินกู้ยืมน้อยกว่า 600,000,000 บาท อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรัสต์ AIMIRT จะ

ลดหลั่นลงมาอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 27-28 

นอกจากนี้ คุณธนาเดช ได้ชีแ้จงอัตราส่วนของการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในทรัพย์สิน

ประเภทกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าก่อนการเขา้ลงทุนเพ่ิมเติม เป็นทรพัยสิ์นท่ีลงทุนในกรรมสิทธ์ิอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 55 

และเป็นส่วนท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 45 ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าคงเหลือเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 29 ปี โดย

ท่ีทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้นีจ้ะมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 2,350,000,000 บาท โดยประกอบไปดว้ยทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนในกรรมสิทธิ์ประมาณรอ้ยละ 80 และสิทธิการเช่าอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 20 โดยภายหลังกองทรสัต ์AIMIRT เข้า

ลงทนุเพ่ิมเติมแลว้ สดัส่วนของการลงทนุในกรรมสิทธิ์จะปรบัเพ่ิมขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 61 และสดัส่วนของการลงทนุใน

สิทธิการเช่าจะลดลงอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 39 และมีระยะเวลาการเช่าคงเหลือเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 29.2 ปี สาํหรบัอตัรา

ดอกเบีย้การกูย้ืมเงิน คุณธนาเดชชีแ้จงว่า ปัจจุบันผูจ้ัดการกองทรสัตอ์ยู่ระหว่างการเจรจา อย่างไรก็ดี เบือ้งตน้คาดว่า

อตัราดอกเบีย้การกูย้ืมเงินสาํหรบัการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ในครัง้นีโ้ดยประมาณจะตํ่า

กว่ารอ้ยละ 4  

คณุภรณี สอบถามเพ่ิมเติมว่าสาํหรบันโยบายการลงทนุเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT จะมีการลงทุน

เพ่ิมเติมเร่ือยๆ หรือไม่ และมีขอ้จาํกดัในการลงทนุหรือไม่อย่างไร  

คณุจรสัฤทธ์ิ ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่าตัง้แต่วนัแรกท่ีกองทรสัต ์AIMIRT ออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่

ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกจนถึงปัจจุบนั นโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์AIMIRT ยงัคงเดิม คือกองทรสัต ์AIMIRT จะ

เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรม โดยไม่จาํกัดว่าจะเป็นทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมประเภทใด

ประเภทหน่ึงเพียงประเภทเดียว โดยมุ่งหวงัใหก้องทรสัตม์ีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ทั้งนี ้นอกเหนือจากการ

พิจารณามลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุนแลว้ ยงัมีการพิจารณาภาพรวมของทรพัยสิ์นควบคู่ไปดว้ย

โดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทนุตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในทาํเลท่ีดี มีศกัยภาพในการจดัหารายได ้มีมลูค่า

การลงทนุท่ีเหมาะสม และก่อใหเ้กิดประโยชนก์บักองทรสัต ์AIMIRT  

คณุภรณี สอบถามเพ่ิมเติมว่ากรณีท่ีมีการลงทนุเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลใหไ้มม่ีโอกาสไดร้บักาํไร

จากส่วนต่างราคา (Capital Gain) หรือไม่ เน่ืองจากราคาตลาดปัจจุบนันัน้ตํ่ากว่าราคาของหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอ

ขายจากการเพ่ิมทุนครัง้ก่อนท่ีราคา 11.50 บาทต่อหน่วย และจะสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดอ้ย่างไร วา่จะ

ไม่ทาํใหก้ารจ่ายประโยชนต์อบแทนลดลง  

คุณจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่าตอ้งขอเรียนใหแ้ยกการพิจารณาเร่ืองราคาของหน่วยทรสัต ์กับเร่ือง

การจ่ายประโยชนต์อบแทน สาํหรบัเร่ืองราคาของหน่วยทรสัตน์ั้นจะเป็นไปตามกลไกตลาด ส่วนการจ่ายประโยชนต์อบ

แทนนัน้ จะเห็นไดว้่าอตัราการจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ไม่เคยลดลงไปกว่าไตรมาส

ก่อนหนา้ ตัง้แต่ออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่ครัง้แรกจนถึงปัจจบุนั  

คณุภรณี สอบถามถึงราคาของหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้
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คณุจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่าราคาของหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ยงั

ไม่สามารถกาํหนดราคาในวันนีไ้ด ้เน่ืองจากจะตอ้งพิจารณาปัจจัยหลักคือสภาพตลาด ณ เวลาท่ีออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัต ์นอกจากนี ้การเพ่ิมทุนดังกล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

พิจารณาอีกระยะหน่ึง  

4) คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์  ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตรา

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องผูบ้รหิารอสังหาริมทรพัยแ์ต่ละโครงการมีเงื่อนไขอย่างไร รวมทัง้ผลกระทบ

ของอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวหากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีคาดไวเ้ป็นอย่างไร  

คณุจรสัฤทธิ์ชีแ้จง โดยสรุปไดว้า่ โดยปกติผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท่ี์ผูจ้ดัการกองทรสัตว์า่จา้งใหบ้รหิาร

อสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการมักจะเป็นเจ้าของเดิมของโครงการนั้นๆ เน่ืองจากเจ้าของเดิมจะมีความคุน้เคยกับ

อสงัหาริมทรพัยใ์นโครงการ ผูเ้ช่า และการทาํธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในบรเิวณท่ีตัง้ของโครงการ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์

ได้กําหนดดัชนีชี ้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator หรือ KPI) ไว้สําหรับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ

หลกัเกณฑต์่างๆ เช่น การกาํหนดใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์อ้งจดัทาํรายงานประจาํเดือน และ/หรือรายงานประจาํไตร

มาส และ/หรือแผนงานประจาํปีใหแ้ก่ผูจ้ัดการกองทรสัต ์การจัดประชุมกับผูจ้ัดการกองทรสัตอ์ย่างต่อเน่ือง การจัดทาํ

งบประมาณ การจัดทาํรายงานการซ่อมแซม รวมทั้งรายงานสภาพตลาด เป็นตน้ ทั้งนี ้ ค่าธรรมเนียมในการบริหาร

อสงัหาริมทรพัยจ์ะสอดคลอ้งหรือแปรผนัตามกับผลการดาํเนินงานของโครงการนัน้ๆ กล่าวคือหากโครงการใดสามารถ

บริหารจัดการ ทาํรายได้และกาํไรจากการดาํเนินงานของโครงการไดด้ี ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

โครงการนัน้ๆ ก็จะสงู หรือในทางตรงกนัขา้ม หากทาํไดไ้ม่ด ีค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการนัน้ๆ ก็จะ

ลดลงสอดคลอ้งหรือแปรผันตามกับผลการดาํเนินงานของโครงการ นอกจากนี ้ค่านายหน้าท่ีถูกกําหนดไว้เพ่ือจูงใจ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการหาผูเ้ช่า หรือดาํเนินการเพ่ือใหผู้เ้ช่าต่อสญัญาเช่านัน้สามารถเทียบเคียงไดก้ับอตัราตลาด 

โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีการตรวจสอบผลการดาํเนินงานของโครงการอย่างใกลช้ดิและสมํ่าเสมอ  

คุณสถาพร สอบถามเพ่ิมเติมว่า การประเมินมูลค่าโครงการท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุน ได้

พิจารณาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบท่ี 2 หรือไม่ และอัตรา

ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return (IRR)) คาดว่าเป็นเท่าใด 

คุณธนาเดช ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่า ผูป้ระเมินมูลค่าอสังหาริมทรพัยไ์ดค้าํนึงถึงปัจจัยเก่ียวกับการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น อย่างไรก็ตาม จากปีท่ีผ่านมาซึ่งเป็น

ปีท่ีไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลาประมาณ 10 เดือนนั้น ผลประกอบการของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์
AIMIRT ลงทนุจนถึงเดือนกนัยายนปีท่ีผ่านมา ไม่ไดร้บัผลกระทบทางการเงินแต่อย่างใด โดยอตัราการเช่า ค่าเช่า และการ

จดัเก็บค่าเช่า ยงัคงเป็นไปตามท่ีคาดการณไ์ว ้ดงัท่ีเห็นไดจ้ากผลประกอบการของกองทรสัต ์เช่น รายได ้กาํไร รวมถึงการ

จ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วยทรสัตท่ี์มีอตัราท่ีสงูกว่าท่ีไดค้าดการณไ์ว ้สาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้ีการติดตามผลการดาํเนินงานของทรพัยสิ์นในแต่ละโครงการ ซึ่งพิจารณาแลว้สถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการใช้พืน้ท่ีของผู้เช่า ค่าเช่า รวมถึงการ

จดัเก็บค่าเช่า ทัง้นี ้ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไดน้าํขอ้เท็จจรงิเหล่านีไ้ปวิเคราะหส์มมติฐานในการจดัทาํการประเมินมลูค่า
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ทรพัยสิ์น โดยอตัราคิดลด (Discount Rate) หรือประมาณการอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return (IRR)) 

ของโครงการตามสมมตฐิานของผูป้ระเมินอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 9-10  

คณุสถาพร สอบถามเพ่ิมเติมว่า ราคาประเมินท่ีใชใ้นการกาํหนดมลูค่าสงูสดุท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ

เป็นราคาประเมินสงูสดุหรือตํ่าสดุ  

คุณธนาเดช ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่า ราคาประเมินท่ีใชก้าํหนดมูลค่าการเขา้ลงทุนในกรณีท่ีกองทรสัต ์

AIMIRT สามารถเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมไดค้รบทัง้ 3 โครงการ มลูค่าลงทนุสงูสดุท่ีกองทรสัต ์AIMIRT จะ

ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมรวมทัง้ 3 โครงการจะเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาประเมินตํ่าสดุของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมรวมทั้ง 3 โครงการท่ีประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 10 และมูลค่าลงทุนสูงสุดในแต่ละ

โครงการจะเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาประเมินตํ่าสดุของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมของโครงการนัน้ ท่ีประเมินโดยผูป้ระเมิน

มลูคา่ทรพัยสิ์นไม่เกินรอ้ยละ 15 นัน้ เป็นราคาประเมินตํ่าสดุของราคาประเมินท่ีประเมนิโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้ 2 

ราย 

คณุสถาพร สอบถามเพ่ิมเติมว่า การจดทะเบียนภาระจาํยอมโดยไม่มีค่าตอบแทนจะมีผลทางภาษีใน

อนาคตหรือไม่  

คณุจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงว่าไม่มีผลทางภาษีในอนาคต 

5) คุณภรณี ทองเย็น ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่า วันขึน้

เคร่ืองหมายกาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิจองซือ้ (วนัขึน้เคร่ืองหมาย XR) จะเป็นช่วงประมาณเมื่อใด 

คุณสิทธินาฎ ท่ีปรึกษาการเงินร่วม จากธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ชีแ้จงโดยสรุปไดว้่า 

หลงัจากท่ีมีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์รียบรอ้ยแลว้ ท่ีปรกึษาการเงินรว่มและผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดวา่จะดาํเนินการยื่น

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละร่างหนงัสือชีช้วนต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ประมาณเดือนมีนาคม และ

หลงัจากนัน้จะเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป โดยการกาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์

มีสิทธิจองซือ้และสัดส่วนการจองซือ้จะเป็นช่วงหลังจากท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละร่าง

หนังสือชีช้วนมีผลบังคับใช ้และคาํขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมไดร้บัการอนุญาตจากสาํนักงาน 

ก.ล.ต. แลว้  

คุณกฤษฎ์ิ ท่ีปรึกษาการเงินร่วม จากธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํนักงาน 

ก.ล.ต. มีกรอบระยะเวลาในการสอบทานขอ้มูลอยู่ท่ี 120 วันและแจง้ผลการพิจารณาคาํขออนุญาตออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมอีภายใน 45 วนั รวมเป็น 165 วนั อย่างไรก็ตาม ท่ีปรกึษาการเงินรว่มคาดว่า สาํนกังาน ก.ล.ต. อาจจะ

สามารถพิจารณาอนญุาตไดภ้ายในระยะเวลาประมาณ 90 วนั ซึ่งกรอบการพิจารณาอนญุาตคาดว่าจะอยู่ท่ีช่วงประมาณ

เดือนมิถนุายน และการกาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิจองซือ้น่าจะเป็นเกิดขึน้ไดใ้นช่วงประมาณเดอืน

กรกฎาคม  

คุณภรณี สอบถามถึงอัตราค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ

ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 
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คุณธนาเดชชีแ้จงว่าค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตค์ิดเป็นอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตโ์ดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ตํ่าไม่นอ้ยกว่า 5 ลา้นบาทต่อปี 

คณุญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ ์จากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ชี ้แจงเพ่ิมเติมว่า หากพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งหมดของกองทรัสต์ สาํหรับผล

ประกอบการไตรมาสท่ี 3/2563 ตามงบการเงินนัน้ ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 5 ของรายได้

ทัง้หมด และค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัตจ์ะอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 4 ของรายไดท้ัง้หมด ซึ่งยงัอยู่

ภายใตก้รอบเพดานอตัราค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนดไว ้

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงขอใหล้งมติในวาระนี ้

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า การเขา้ทาํรายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นการไดม้าซึ่ง

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ทาํใหก้ารเขา้ทาํรายการดงักล่าว

ของกองทรสัต ์AIMIRT จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามใน

ส่ี) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในวาระท่ี 1 นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวม

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมกีารขอมติ ไดแ้ก่ ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียในการ

ลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า หรือผู้ท่ีเป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัต ์

AIMIRT จะลงทนุเพ่ิมเติม และกลุ่มบคุคลเดียวกนั ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

(ณ วันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการเขา้ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 

1/2564 (Record Date) วนัท่ี 29 มกราคม 2564) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 9 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 อนุมัติการเขา้ทาํ

รายการในวาระนีแ้ล้ว ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะเข้าทาํรายการในวาระนีก้็ต่อเมื่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตข์อง

กองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 อนุมัติการเขา้ทาํรายการใน (ก) วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 (กรณีแหล่งเงินทุนมาจากการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเตมิ) หรือ (ข) วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 (กรณีแหล่งเงินทุนมาจากการออกและ

เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม และ/หรือ การกูย้ืมเงินเพ่ิมเติม) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 265,713,696 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย   - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ - 

- งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

- บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 



 

16 

 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชมุเพ่ิมเติม 10 ราย คิดเป็นจาํนวน 57,930 หน่วย 

ทาํใหว้าระนีม้ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชุมรวมทัง้สิน้ 214 

ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทั้งหมด จํานวน 265,713,696 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 62.3375 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 426,250,000 หน่วย 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT คร้ังที่ 2 โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสตใ์หม่จาํนวนประมาณไม่เกิน 235,000,000 หน่วย (สองร้อยสามสิบห้าล้านหน่วย) 

เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และวิธีการกําหนดราคาหน่วยทรัสตท์ี่ออกและ

เสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังที ่2 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณธนาเดช โอภาสยานนท ์กรรมการผูจ้ดัการรว่ม เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ของวาระนีต้่อท่ีประชมุ 

คุณธนาเดช ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วาระท่ี 2 เป็นเร่ืองสืบเน่ืองจากวาระท่ี 1 ซึ่งท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อ

หน่วยทรสัตม์ีมติอนุมตัิการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการลงทุนในครัง้นีก้องทรสัต ์

AIMIRT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 

โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ ในราคารวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพันสามรอ้ยหา้สิบ

ลา้นบาท) 

 โดยเงินทุนท่ีจะใชใ้นการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมทั้ง 3 โครงการคาดว่าจะมาจาก 2 

ส่วน ไดแ้ก่ (1) เงินจากการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม และ/หรือ (2) 

เงินกูจ้ากการกูย้ืมเงิน (ตามท่ีจะไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาต่อไปในวาระท่ี 4) โดยโครงสรา้งเงินทนุท่ีจะ

ใช้ในการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนีสิ้น และเงินทุนของ

กองทรสัต ์AIMIRT สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้นปัจจุบัน โดยในส่วนของโครงสรา้งเงินทุนจากการเพ่ิมทุนนั้น 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรใหม้ีการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่ของกองทรสัต ์AIMIRT จาํนวนไม่เกิน 235,000,000 หน่วย 

(สองรอ้ยสามสิบหา้ลา้นหน่วย)  

ทั้งนี ้ วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัด

จาํหน่ายหน่วยทรสัต ์สาํหรบัราคาหน่วยทรสัตท่ี์จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะกาํหนดโดยอา้งอิงจากราคาประเมินของทรพัยสิ์น

ท่ีจดัทาํโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ี

เหมาะสมท่ีนกัลงทุนจะไดร้บั (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยสิ์น (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 

(5) อตัราผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ 

และ (6) ผลการสาํรวจความตอ้งการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) (ถา้มี) โดยใหถื้อเอาขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบ

แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 ของ



 

17 

 

กองทรสัต ์AIMIRT เป็นจาํนวนเงินทนุท่ีจะเพ่ิม จาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จะเพ่ิม และราคาเสนอขายหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและ

เสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 โดยมีวตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุนเพ่ือนาํไปใชใ้นสาํหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี

จะลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีทรพัยสิ์นเพ่ิมขึน้อนัจะส่งผลใหม้ีการกระจายความเส่ียงในการลงทุน เพ่ิม

แหล่งท่ีมาของรายไดแ้ละส่งผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตม์ากขึน้ นอกจากนี ้การเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวยัง

ส่งผลใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีโอกาสไดร้บัผลประโยชนส่์วนเพ่ิมในทรพัยสิ์นใหม่ท่ีลงทุน อีกทัง้การท่ีกองทรสัต ์AIMIRT มี

จาํนวนหน่วยทรสัตเ์พ่ิมมากขึน้จะส่งผลใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีขนาดท่ีเพ่ิมขึน้ ซึ่งจะเป็นท่ีน่าสนใจต่อนกัลงทนุในวงกวา้ง

ขึน้ และคาดว่าอาจจะทาํใหห้น่วยทรสัตม์ีสภาพคล่องมากขึน้สาํหรบัการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

คณุธนาเดช จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT จาํนวนประมาณไม่เกิน 235,000,000 หน่วย (สองรอ้ย

สามสิบหา้ลา้นหน่วย) ในครัง้นี ้เมื่อรวมกบัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ในปัจจบุนัจาํนวน 426,250,000 หน่วย (ส่ี

รอ้ยยี่สิบหกลา้นสองแสนห้าหมื่นหน่วย) จะทาํใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีหน่วยทรสัตจ์าํนวนทั้งสิน้ไม่เกิน 661,250,000 

หน่วย (หกรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นสองแสนหา้หมื่นหน่วย) รวมถึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนุมัติวิธีการกาํหนดราคา

หน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นี ้โดยใหถื้อว่ามติของท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 (หน่ึง) 

ปี นับจากวนัท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติตามท่ีเสนอทุกประการ รายละเอียดแบบรายงานการเพ่ิมทุนปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ  

   นอกจากนี ้เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการดาํเนินงาน คุณธนาเดช ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิมอบ

อาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีมีอาํนาจ ในการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

(1) กาํหนดรูปแบบการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์

เพ่ิมเติม รวมถึงกาํหนดจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขาย และราคาหน่วยทรสัตท่ี์จะเสนอขาย โดยใหส้อดคลอ้ง

กบัแนวทางท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ 

(2) ดาํเนินการติดต่อกับสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 

องคก์รของรฐั หรือบคุคลใดๆ เพ่ือการเพ่ิมทนุของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม 

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดอันจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพ่ือให้การ

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดงักล่าว

ขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

 คณุธนาเดช แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า สาํหรบัวาระท่ี 2 ผูจ้ดัการกองทรสัตพิ์จารณาแลว้มีความเห็นว่า เน่ือง

ดว้ยกองทรสัต  ์AIMIRT จะนาํเงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุนไปลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมโครงการทิพย ์5 และ

โครงการทิพย ์8 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ดังกล่าว เพ่ือให้กองทรสัต ์AIMIRT มีทรพัยสิ์น

รวมถึงแหล่งท่ีมาของรายไดเ้พ่ิมขึน้อันจะส่งผลให้มีการกระจายความเส่ียงในการลงทุน นอกจากนี ้การเข้าลงทุนใน

ทรพัยสิ์นดงักล่าวยงัส่งผลใหก้องทรสัต ์AIMIRT มีโอกาสในการไดม้ีส่วนรบัผลประโยชนส่์วนเพ่ิมในทรพัยสิ์นใหม่ท่ีลงทุน 

ก่อใหเ้กิดโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมเติมในอัตราท่ีเหมาะสมและยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผูถื้อ
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หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ทั้งนี ้ การท่ีกองทรัสต์ AIMIRT มีจํานวนหน่วยทรัสต์เพ่ิมมากขึน้อาจจะทําให้

หน่วยทรสัตม์ีสภาพคล่องมากขึน้สาํหรบัการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ดังนั้น ผู้จัดการ

กองทรัสตพิ์จารณาแลว้เห็นว่า ผู้ถือหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์AIMIRT เพ่ือลงทุนใน

ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมตามท่ีไดน้าํเสนอทกุประการ 

 เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทาํรายการในวาระนี ้คุณธนาเดช ไดเ้รียนเชิญ คุณทิพาพรรณ  

ภทัรวิกรม Executive Director บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์AIMIRT 

ใหค้วามเห็นในฐานะทรสัตีเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  คุณทิพาพรรณ ใหค้วามเห็นว่า สาํหรบัวาระท่ี 2 ทรสัตีพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า การเพ่ิมทุนของ

กองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่เพ่ือลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมโครงการทิพย ์5 

และโครงการทิพย ์8 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ เพ่ิมเติมจากทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์AIMIRT ท่ี

มีอยู่เดิม และวิธีการกาํหนดราคาหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินกระบวนการใดๆ เพ่ือใหก้ารเพ่ิมทุนของ

กองทรสัต ์AIMIRT เป็นไปตามมติท่ีอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทั้งหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 

และวิธีการในการเพ่ิมทนุของกองทรสัตต์ามท่ีกฎหมายกาํหนดต่อไป 

  ประธานฯ ขอเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุของกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 2 โดย

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่จาํนวนประมาณไม่เกิน 235,000,000 หน่วย (สองรอ้ยสามสิบหา้ลา้นหน่วย) เพ่ือ

ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม และวิธีการกาํหนดราคาหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 

2 และขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนุมัติการมอบอาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอาํนาจในการ

ดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีเสนอ โดยใหถื้อว่ามติของท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 (หน่ึง) ปี นบัจากวนัท่ีผูถื้อ

หน่วยทรสัตม์ีมติตามท่ีเสนอทกุประการ 

  ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถาม  

ประธานฯ จึงขอใหล้งมติในวาระนี ้   

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า การเขา้ทาํรายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMIRT เขา้ข่ายเป็นการ

เพ่ิมทุนของกองทรสัตท่ี์มิไดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทาํใหก้ารเขา้ทาํรายการดงักล่าวของกองทรสัต ์

AIMIRT จะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์าย

ใดท่ีมส่ีวนไดเ้สียในเร่ืองนี ้

การลงมติในวาระท่ี 2 นีป็้นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 ในกรณีท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 อนุมตัิการเขา้ทาํรายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้ทาํรายการ

ในวาระนีก้็ต่อเมื่อวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 ทกุวาระไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 

ครัง้ท่ี 1/2564 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 2 โดยการออกและเสนอ

ขายหน่วยทรสัตใ์หม่จาํนวนประมาณไม่เกิน 235,000,000 หน่วย (สองรอ้ยสามสิบหา้ลา้นหน่วย) เพ่ือลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี

จะลงทนุเพ่ิมเติม และวิธีการกาํหนดราคาหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 ตามท่ีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 265,713,696 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

- งดออกเสียง                         - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

- บตัรเสีย            - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3       พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 2 และการนําหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุธนาเดช โอภาสยานนท ์กรรมการผูจ้ดัการรว่ม เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ของวาระนีต้่อท่ีประชมุ 

  คณุธนาเดช ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุของกองทรสัต ์AIMIRT ตามท่ีระบไุว้

ในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พ่ือเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการพิจารณาจะ

เป็นไปดงันี ้

   ส่วนที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัต์

ท่ีจะออกและเสนอขายในการเพ่ิมทนุครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อ

หน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีรายชื่อปรากฏใน

สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตโ์ดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท่ี์จะทาํใหก้องทรสัตม์ีหนา้ท่ี

ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงท่ีจะซื ้อ

หน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นีต้ามสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิท่ีไดร้บั

การจดัสรร หรือสละสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นีก้็ได ้ 

   โดยรายชื่อประเทศของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์กองทรสัตอ์าจพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรร

หน่วยทรสัต ์ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุ  

   ทั้งนี ้ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสตใ์นส่วนท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิท่ีไดร้ับ

จดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีแสดงความจาํนงท่ีจะซือ้

หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พรอ้มกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรส่วนท่ี 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้
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   ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดทาํใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัต์

ไดร้บัสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายเพ่ิมเติมเป็นจาํนวนท่ีมีเศษหน่วยทรสัตท่ี์ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจาํนวนเต็ม

หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจาํนวนเต็มหน่วยท่ีใกลเ้คียงท่ีสดุ 

   ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรสัตส่์วนท่ีเหลือจากการเสนอขายในส่วนท่ี 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจาํกัด 

(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผูล้งทนุสถาบนั ซึง่ไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT และไม่ใช่บคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนักับบริษัทเจา้ของทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือ (2) 

ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามท่ีเห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2559 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

   โดยผูจ้ดัการกองทรสัตส์งวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้อง

ซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 1 ท่ีแสดงความจาํนงท่ีจะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พรอ้มกับ

หรือภายหลงัจากการจดัสรรส่วนท่ี 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้

   ทัง้นี ้ใหถื้อเอาขอ้มลูท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และ/หรือ หนงัสือชี ้

ชวนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จะจดัสรร และ

วิธีการจดัสรรใหผู้ล้งทนุแต่ละประเภท 

   อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าวขา้งตน้ จะไม่ทาํใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด หรือกลุ่มบุคคล

ใดเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทรสัต ์AIMIRT 

   ในการนี ้ผู้จัดการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการยื่นคาํขอต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขอให้

พิจารณารบัหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45 วนั นบั

แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

   คุณธนาเดช จึงเสนอขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรร

หน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 และการนาํหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใหถื้อว่ามติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 (หน่ึง) ปี 

นบัจากวนัท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติตามท่ีเสนอทกุประการ  

   นอกจากนี ้เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการดาํเนินงาน ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นมุตัิ

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีมีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

(1) พิจารณากาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท่ี์จะเสนอ

ขาย โดยวิธีการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม 
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(2) พิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จาํกดัเพียงจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสดุทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการ

จดัสรรหน่วยทรสัต ์วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใชสิ้ทธิจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการ

จองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขาย

เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของกองทรสัต ์และวิธีการจดัสรรกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมจองซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่า

สิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร รวมทั้งการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

ใหแ้ก่นกัลงทนุอ่ืน ตลอดจนมีสิทธิใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์เพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัตห์รือผูล้งทนุรายใด หรือผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชาติอเมรกิา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอ่ืนใดท่ีมิใชส่ญัชาติไทย 

หากเป็นผลใหก้ารเสนอขายหรือการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์เพ่ิมดงักล่าวเป็นการกระทาํอนัขดัต่อกฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบั

เก่ียวกับการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรสัต ์ทั้งของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผูถื้อหน่วยทรสัต์

นัน้ๆ หรือก่อใหเ้กิดภาระและค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการเกนิสมควร  

(3) กําหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครั้งนี ้ และ

ดาํเนินการในการยื่นคาํขอต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขอใหพิ้จารณารบัหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขาย

เพ่ิมเติมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) เจรจาต่อรอง เขา้ทาํ จดัเตรียม แกไ้ขเพ่ิมเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายเพ่ิมเติม รวมถึงการแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์

เพ่ือดาํเนินการดงักล่าว 

(5) จัดเตรียม ลงนาม และยื่นคาํขอรบัความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอ่ืนใดท่ี

จาํเป็น และเก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหน่วยทรสัต ์การจดัสรรหน่วยทรสัต ์และการนาํหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขาย

เพ่ิมเติมเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

และกระทาํการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเหมาะสมเพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้สาํเรจ็ครบถว้น และ 

(6) ดาํเนินการอ่ืนใดอันจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพ่ือให้การ

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดงักล่าว

ขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

ทั้งนี ้เมื่อกองทรสัต ์AIMIRT ไดด้าํเนินการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 2 โดยการออกและ

เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละทรสัตีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 

โดยใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือ ปรบัปรุงขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์อน่ึง ตามสัญญา

ก่อตั้งทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรสัตด์ังกล่าวนีเ้ป็นกรณีท่ีไม่กระทบสิทธิของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ คู่สัญญาจึงมีอาํนาจในการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าวได้โดยไม่จําตอ้งขอมติจากผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์ทั้งนี ้การแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรสัตด์ังกล่าวนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 
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คณุธนาเดช แถลงต่อท่ีประชมุวา่ สาํหรบัวาระท่ี 3 ผูจ้ดัการกองทรสัตพิ์จารณาแลว้มีความเห็นว่า ผูถื้อ

หน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขาย และวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุน

ครัง้ท่ี 2 และการนาํหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมอบ

อาํนาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีมีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีเสนอขา้งตน้ โดยกาํหนดใหม้ติของท่ีประชมุผูถื้อ

หน่วยทรสัตใ์นเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 (หน่ึง) ปี นบัจากวนัท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติตามท่ีเสนอทกุประการ เมื่อกองทรสัต ์AIMIRT 

ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการขอความเห็นชอบการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 ต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทาํรายการในวาระนี ้คุณธนาเดช ไดเ้รียนเชิญ คุณทิพาพรรณ  

ภทัรวิกรม Executive Director บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์AIMIRT 

ใหค้วามเห็นในฐานะทรสัตีเพ่ือประกอบการพิจารณา 

คณุทิพาพรรณใหค้วามเห็นว่า สาํหรบัวาระท่ี 3 ทรสัตีพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า การเสนอขายและ

วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 และการนาํหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินกระบวนการใดๆ เพ่ือใหก้ารเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและ

เสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 และการนาํหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นไปตามมติท่ีอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้หลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวิธีการในการเพ่ิมทนุของกองทรสัตต์ามท่ีกฎหมายกาํหนดต่อไป 

ประธานฯ ขอเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์

ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 และการนาํหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีมีอาํนาจตามท่ีเสนอ โดยใหถื้อ

ว่ามติของท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 (หน่ึง) ปี นบัจากวนัท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติตามท่ีเสนอทกุประการ 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถาม  

ประธานฯ จึงขอใหล้งมติในวาระนี ้

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า การเขา้ทาํรายการดงักล่าวของกองทรสัต ์AIMIRT จะตอ้งไดร้บัมติ

อนุมัติจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจาํนวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ

หน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี ้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือ

หน่วยทรสัตร์ายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนี ้

การลงมติในวาระ 3 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกับวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 ในกรณีท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 อนุมตัิการเขา้ทาํรายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้ทาํรายการ

ในวาระนีก้็ต่อเมื่อวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 ทกุวาระไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 

ครัง้ท่ี 1/2564 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขาย

เพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 และการนาํหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 265,713,696 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

- งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

- บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4       พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงนิเพิ่มเติมในวงเงนิกู้ระยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 600,000,000 บาท 

(หกร้อยล้านบาท) เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

และการใหห้ลักประกันทีเ่กี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

  ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ของวาระนีต้่อท่ีประชมุ  

 คุณจรสัฤทธ์ิ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 1 ซึ่งเก่ียวกับการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT ในราคารวมไม่เกิน 2,350,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) โดยเงินทุนท่ี

จะใชใ้นการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมทัง้ 3 โครงการคาดว่าจะมาจาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) เงินจากการเพ่ิมทุน

ของกองทรสัต ์AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม และ/หรือ (2) เงินกูจ้ากการกูย้ืมเงิน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือพิจารณาอนุมัติใหก้องทรสัต ์AIMIRT กูย้ืมเงิน

เพ่ิมเติมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอ่ืนใด หรือผูใ้หกู้ท่ี้เป็น

สถาบนัอ่ืนใดท่ีสามารถใหสิ้นเชื่อแก่ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้เช่น บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกัน

วินาศภัย ในวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) เพ่ือใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี

จะลงทุนเพ่ิมเติมและค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และอนุมตัิใหก้องทรสัต ์AIMIRT อาจนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์AIMIRT 

ทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินของ

กองทรสัต ์AIMIRT ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจดาํเนินการพิจารณาใหก้องทรสัต ์AIMIRT กูย้ืมเงินเต็มวงเงินหรือนอ้ยกว่า

วงเงินดงักล่าวเพียงใดก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัจาํนวนเงินเพ่ิมทนุท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในการเพ่ิม

ทนุครัง้ท่ี 2 ของกองทรสัต ์AIMIRT 

ทัง้นี ้กองทรสัต ์AIMIRT จะไม่ดาํเนินการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรสัตี โดยอาจเป็นบริษัทหลักทรพัย ์ธนาคารพาณิชย ์

สถาบนัการเงิน และ/หรือบรษิัทประกนัภยั ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่ง

จะทาํใหร้ายการนีอ้าจเขา้ข่ายเป็นการกระทาํท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT กบัทรสัตี 
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   ทั้งนี ้การกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์AIMIRT ในวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 600,000,000 บาท 

(หกรอ้ยลา้นบาท) เพ่ือใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เมื่อรวมกับเงินกู้

ภายใตส้ญัญากูย้ืมเงินเดิมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของกองทรสัต ์AIMIRT จาํนวนประมาณ 2,151,764,725 บาท (สองพนัหน่ึง

รอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นเจ็ดแสนหกหมื่นส่ีพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบหา้บาท) (อตัราส่วนการกูย้ืมต่อทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 

30 กันยายน 2563 อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 28.8 (ยี่สิบแปดจุดแปด)) ดังนัน้ ระดับหนีสิ้นของกองทรสัต ์AIMIRT จะไม่เกิน

รอ้ยละ 35 (สามสิบหา้) ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติม ซึ่งยงัคงเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การกูย้ืมเงินและใหห้ลกัประกันท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์AIMIRT จะเป็นไปตามท่ีผูกู้ ้

และผูใ้หกู้อ้าจตกลงรว่มกันกาํหนดในสญัญากูย้ืมเงิน ส่วนหลักประกันในการกูย้ืมเงินครัง้นีอ้าจรวมถึง (1) การจาํนอง

ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์AIMIRT ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ การ

โอนสิทธิการเช่าเป็นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับ

ผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกนัภยัรว่ม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสญัญาเช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/

หรือ สิทธิเรียกรอ้ง และ/หรือ กรมธรรมป์ระกันภยั เป็นหลกัประกันทางธรุกิจภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัประกันทางธุรกิจ 

และ (5) หลักประกันการกูย้ืมอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้กูแ้ละผู้ใหกู้้อาจตกลงร่วมกันกาํหนดเพ่ิมเติมในสัญญากู้ยืมเงิน ผูจ้ัดการ

กองทรัสตข์อสงวนสิทธิในการกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยืมตลอดจนดาํเนินการธุรกรรมใด ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมดงักล่าว โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั อาทิเช่น 

จาํนวนเงิน อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการชาํระเงิน การเจรจาเขา้ทาํ ลงนาม จดัส่งเอกสารใด ๆ 

เก่ียวกับการกูย้ืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

ในการนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนุมัติการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติม

ของกองทรสัต ์AIMIRT และการใหห้ลกัประกันดงักล่าว เพ่ือใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมและค่าใชจ้่าย

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดจาํนวนเงินกูย้ืมในวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) 

นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดาํเนินการ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสตอ์นุมัติใหผู้้จัดการ

กองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

(1) พิจารณาและกาํหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ในการกูย้ืมเงิน อาทิ จาํนวน

เงินกู ้อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการชาํระเงิน คาํมั่น การดาํรงสดัส่วนตา่งๆ ของกองทรสัต ์AIMIRT 

ตามท่ีตกลงกบัผูใ้หกู้ ้รายละเอียดหลกัประกนั ท่ีมติท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ไดก้าํหนดไวแ้ละเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ/หรือ ตามคาํสั่งหรือคาํแนะนาํของสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการติดต่อกับสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใดๆ เพ่ือการดงักล่าว 

(2) เจรจา จัดทาํ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรือ

สญัญา หรือขอ้ผกูพนั อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์AIMIRT จดัส่งเอกสารใดๆ เก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน และ

การให้หลักประกัน และทําธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันดังกล่าว โดยคํานึงถึง
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ผลประโยชน์ของกองทรสัต  ์AIMIRT และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคัญ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รบัมอบ

อาํนาจช่วงในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดอันจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างตน้ทุกประการเพ่ือให้การ

ดาํเนินการดังกล่าวประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจในการดาํเนินการดังกล่าว 

ขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

คุณจรสัฤทธิ์ แถลงต่อท่ีประชุมว่า สาํหรับวาระท่ี 4 ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือ

หน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมในวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกรอ้ย

ลา้นบาท) เพ่ือใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมและค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง จากธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศแห่งหน่ึงหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอ่ืนใด หรือผูใ้หกู้ท่ี้เป็นสถาบันอ่ืนใดท่ีสามารถใหสิ้นเชื่อ

แก่ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เช่น บรษิัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัวินาศภยั และการใหห้ลกัประกันท่ี

เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินดังกล่าว รวมถึงอนุมัติมอบหมายให้ผู้จัดการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีกาํหนดรายละเอียด

หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ในการกูย้ืมเงินและการให้หลักประกัน และเจรจา จัดทาํ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ข

เอกสารใดๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลักประกัน และทาํธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารกูย้ืมเงินและการให้

หลกัประกนัดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทาํรายการในวาระนี ้คุณจรสัฤทธ์ิ ไดเ้รียนเชิญ คุณทิพาพรรณ  

ภทัรวิกรม Executive Director บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์AIMIRT 

ใหค้วามเห็นในฐานะทรสัตีเพ่ือประกอบการพิจารณา 

คณุทิพาพรรณใหค้วามเห็นวา่ สาํหรบัวาระท่ี 4 ทรสัตีพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า การกูย้ืมเงินเพ่ิมเติม

ของกองทรสัต ์AIMIRT ในวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) จากธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหน่ึงหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอ่ืนใด หรือผูใ้หกู้ท่ี้เป็นสถาบนัอ่ืนใดท่ีสามารถใหสิ้นเชื่อ

แก่ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยไ์ด ้เช่น บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือใชใ้นการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมและค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถกระทาํไดแ้ละมิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากมลูค่าการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมท่ีเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในครัง้นี ้เมื่อรวมกับการ

กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในปัจจุบัน ทําให้ระดับหนี้สินของกองทรัสต์ AIMIRT จะมีจํานวนไม่เกินรอ้ยละ 35 

(สามสิบหา้) ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์AIMIRT ภายหลงัการกูย้ืมเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งซึ่งระบุ

ไวว้า่ กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 (สามสิบหา้) ของมลูคา่ทรพัยสิ์นรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 (หกสิบ) 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ในกรณีท่ีกองทรสัต ์AIMIRT มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Investment 

Grade) จากการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือครัง้ล่าสดุโดยสถาบันการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปี ก่อนวนักูย้ืมเงิน ทัง้นี ้การท่ีกองทรสัตอ์าจจะใหห้ลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงิน

ดงักล่าวนัน้ จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ประธานฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมในวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน

รวมไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) เพ่ือลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมและค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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และการใหห้ลักประกันท่ีเกี่ยวขอ้งกับการกูย้ืมเงินดังกล่าว รวมถึงมอบหมายใหผู้จ้ ัดการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี

เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการตามท่ีเสนอ  

พิธีกรไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามขีอ้ซกัถามหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามดงันี ้

1) คุณสุรัสวดี คําเถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าหาก

กองทรสัต ์AIMIRT ไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้ 4 วาระ แต่เมื่อดาํเนินการแลว้ปรากฎว่าเงินทุนท่ีไดร้บั

จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ กองทรัสต์ AIMIRT จะมีขั้นตอนการ

ดาํเนินการอย่างไร 

คุณจรสัฤทธิ์ ชีแ้จงโดยสรุปได้ว่า ก่อนการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ในครัง้นี ้ผู้จัดการกองทรสัตไ์ด้

คาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดม้ีการหารือกับสถาบนัการเงินและท่ีปรกึษาต่างๆ แลว้ อย่างไรก็ดี สาํหรบัแหล่งเงินทุน

ประเภทต่างๆ นั้น ในส่วนเงินท่ีจะได้รบัจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ดาํเนินการกับสาํนักงาน ก.ล.ต. และต้องพิจารณาหลายปัจจัยตามสถานการณ์ ในขณะท่ีมีการออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัต ์ในส่วนของการกูย้ืมเงินนัน้ ปัจจบุนัมีความคืบหนา้ในการเจรจากบัผูใ้หกู้ ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไม่ไดม้ี

ความกงัวลในเร่ืองของการขาดแหล่งเงินทนุ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีแหล่งเงินทนุท่ีเพียงพอ หรือไม่สามารถกูย้ืมเงินไดจ้ริง 

กองทรสัตย์่อมไม่สามารถเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมได ้ 

  ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถาม  

ประธานฯ จึงขอใหล้งมติในวาระนี ้

   ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่าการเขา้ทาํรายการดังกล่าวของกองทรสัต ์AIMIRT จะตอ้งไดร้บัมติ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจาํนวนเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ

หน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี ้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือ

หน่วยทรสัตร์ายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนี ้

การลงมติในวาระท่ี 4 นี ้เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกับวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ดงันัน้ หากวาระใด

วาระหน่ึงดงักล่าว ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 นี ้จะไม่

มีการนาํเสนอวาระท่ี 4 เพ่ือใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 พิจารณาต่อไป โดย

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเขา้ทาํรายการในวาระนีก้็ต่อเมื่อวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ทุกวาระไดร้บัการอนุมตัิจากท่ี

ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 1/2564 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมในวงเงินกู้ระยะยาวจํานวนรวมไม่เกิน 

600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) เพ่ือการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมและค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และ

การใหห้ลกัประกันท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินดังกล่าว รวมถึงมอบหมายให้ผูจ้ัดการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ี

อาํนาจในการดาํเนินการตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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- เห็นดว้ย 265,713,695 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 

- งดออกเสียง - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ - 

- บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

 

ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5       พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดจะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาใน

วาระนีห้รือไม่ หรือมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

หรือมีคาํถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหน่วยทรสัต ์และกล่าวปิดการประชมุเมื่อเวลา

ประมาณ 15.45 น. 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายธนะชยั สนัตชิยักลู) 

ประธานในท่ีประชมุ 

บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุ 

ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
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