


 

 

 

  
 

หนังสือชี�ชวน 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เสนอขายหน่วยทรสัตข์อง 
ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 

AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 
กองทรสัตไ์ม่กาํหนดอายุ และไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์  

แหล่งเงนิทุนในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิมาจาก 
1) การระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรสัต ์มลูค่ารวมกนัทั *งสิ*นไม่เกนิ 1,550,000,000 บาท 
2) เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ มลูค่าทั *งสิ*นไม่เกนิ 665,000,000   บาท 

โดยกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิในมลูค่าทั *งสิ*นไม่เกนิ 2,215,000,000   บาท 
โดยมจีาํนวนหน่วยทรสัตท์ี1จะเสนอขายจาํนวนทั *งสิ*น 155,000,000 หน่วย ที1 

ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย  
มลูค่าที1ตราไวข้องหน่วยทรสัต ์10.00 บาทต่อหน่วย 

โดยมวีตัถุประสงคข์องการระดมเงนิในครั *งนี*ของกองทรสัต ์เพื1อนําเงนิที1ไดจ้ากการระดมทุนและจากการกูย้มืไปลงทุนใน
กรรมสทิธิ 5ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยท์ี1เกี1ยวเนื1องกบัการดาํเนินการทาํความเยน็โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และ

โครงการเจดบัเบิ*ลยดู ีแปซฟิิค กรรมสทิธิ 5ในอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการดาตา้เซฟ และโครงการทพิย ์7  
ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ผูก่้อตั �งทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต ์: บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทรสัตี : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
ที�ปรกึษาทางการเงิน : บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย : บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 
วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการข้อมูลและรา่งหนังสือชี�ชวน : 13 กนัยายน 2560  

วนัที�แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใช้บงัคบั : 13 ธนัวาคม 2560 
ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต ์:  วนัที1 15 ถงึ 20 ธนัวาคม 2560 ตั *งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทาํการ 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนต้องใชว้จิารณญาณในการพจิารณาขอ้มลูรายละเอยีดเกี1ยวกบักองทรสัต์ รวมทั *งความเหมาะสมใน
การลงทุน และความเสี1ยงที1เกี1ยวขอ้งเป็นอย่างด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี*ชวน
นี* มไิดเ้ป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์นะนําใหล้งทุนในหน่วยทรสัต์ที1เสนอขาย หรอืมไิดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยทรสัต์ที1
เสนอขาย หรอืรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี*ชวนนี*แต่อย่างใด 
ทั *งนี* การรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี*ชวนนี*เป็นความ
รบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ 

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนงัสอืชี*ชวนมขีอ้ความหรอืรายการเป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความที1ควร
แจ้งในสาระสําคญั ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที1ได้ซื*อหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 1 ปีนับแต่วนัที1แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และ
หนงัสอืชี*ชวนนั *นมผีลใชบ้งัคบั มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทั *งนี* ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที1ไดรู้ห้รอืควรไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอื
ชี*ชวนเป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความที1ควรต้องแจง้ในสาระสําคญั แต่ไม่เกนิ 2 ปีนับแต่วนัที1แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์
และหนงัสอืชี*ชวนมผีลใชบ้งัคบั 

คาํเตอืน: การลงทุนมคีวามเสี1ยง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจลงทุน 
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คาํจาํกดัความ 

กฎหมายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. defe 
พระราชบญัญตัทิรสัต์เพื1อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. deeg ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึหนังสอืเวยีน หนังสอื
ผ่อนผนั หนังสอืซกัซ้อมความเขา้ใจ หนังสอือนุญาต กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอื เอกสารอื1นใดที1มผีลใชบ้งัคบัตามกฎหมายที1ออก
โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. defe และ/หรอื พระราชบญัญตัทิรสัต์เพื1อธุรกรรมในตลาดทุน 
พ.ศ. deeg และ/หรอื กฎหมายอื1นใดที1เกี1ยวขอ้ง ทั *งที1มอียู่ในปจัจุบนั 
และที1ไดม้กีารแกไ้ขเพิ1มเตมิ 

กองทรสัต ์หรอื AIMIRT หมายถงึ ทรัสต์ เพื1 อ การลงทุน ในอสังหา ริมทรัพย์แ ละสิท ธิกา ร เช่ า
อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

กลุ่ม JWD  หมายถงึ บรษิัท เจดบัเบิ*ลยูด ีแปซฟิิค จํากดั บรษิัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
และ บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จาํกดั  

กลุ่มบุคคลเดยีวกนั หมายถงึ บุคคลที1มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ1งหรอืหลายลกัษณะ
ดังต่อไปนี*  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที1 ทจ. 
lm/deee เรื1อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื1อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที1 do พฤศจกิายน  deee และที1
ไดม้กีารแกไ้ขเพิ1มเตมิ 

(o) คู่สมรสและบุตรที1ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(d) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนิตบิุคคลนั *นซึ1งถอื
หุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจํานวนหุน้ที1จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั *งหมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทั *งหมด 

(f) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (o) หรอื (d) แต่ทั *งนี* มิให้
รวมถงึกองทุนสาํรองเลี*ยงชพี  

การประเมนิค่า   หมายถงึ การคํานวณมูลค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทรสัต์เพื1อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ1งต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสทิธ ิขอ้จาํกดัสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิ เงื1อนไข
และข้อจํากัดทางกฎหมาย ข้อจํากัดอื1นของการใช้ประโยชน์ 
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปจัจุบัน และรายละเอียดอื1นที1
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เกี1ยวขอ้งรวมทั *งการสาํรวจทรพัยส์นิตามสภาพที1เป็นอยู่ 

การสอบทานการประเมนิค่า หมายถงึ การเสนอความเหน็เกี1ยวกบัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์โดยมไิดม้กีารสาํรวจทรพัยส์นิ 

การบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์  หมายถงึ การดูแลรกัษาให้อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์อยู่ในสภาพที1ดแีละ
พร้อมที1จะใช้ในการจดัหาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวดว้ยตามที1ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด รวมทั *ง
การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที1กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื1นใดที1เกี1ยวขอ้งกาํหนด 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

โครงการ JWD หมายถงึ โครงการเจดบัเบิ*ลยูด ีแปซฟิิค โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ และ
โครงการดาตา้เซฟ 

โครงการเจดบัเบิ*ลยดู ีแปซฟิิค หมายถงึ โครงการเจดบัเบิ*ลยูด ีแปซฟิิค ซึ1งตั *งอยู่เลขที1 99/3 หมู่ 11 ตําบล
คลองนครเนื1องเขต อาํเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา  

โครงการดาตา้เซฟ หมายถงึ โครงการดาต้าเซฟ ซึ1งตั *งอยู่เลขที1 99 หมู่ 11 ตําบลคลองนครเนื1อง
เขต อาํเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โครงการทพิย ์7 หมายถงึ โครงการทพิย ์7 ซึ1งตั *งอยู่เลขที1 789/9 789/11 789/12 789/13 และ 
789/14 หมู่ที1 9 ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ หมายถงึ โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ซึ1งตั *งอยู่เลขที1 47/19 และ 47/29 ตําบล
นาด ีอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

เจา้ของที1ดนิ หมายถงึ นายพบิลูศกัดิ 5 ไกรศกัดาวฒัน์ นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ และนาง
สมศร ีไกรศกัดาวฒัน์ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ที1ปรกึษาทางการเงนิ หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
และ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั(มหาชน) 

ทรพัย์สนิที1กองทรสัต์เข้าลงทุน
ครั *งแรก 

หมายถงึ (1) กรรมสทิธิ 5ในอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที1ดนิ และอาคารคลงัห้อง
เย็น จํานวน 2 อาคาร และกรรมสิทธิ 5ในสงัหาริมทรัพย์ที1
เกี1ยวกบัการทาํความเยน็ ในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็   

(2) กรรมสทิธิ 5ในอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที1ดนิ และอาคารคลงัห้อง
เย็น จํานวน 1 อาคาร และกรรมสิทธิ 5ในสงัหาริมทรัพย์ที1
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เกี1ยวกบัการทาํความเยน็ ในโครงการเจดบัเบิ*ลยดู ีแปซฟิิค 

(3) กรรมสทิธิ 5ในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ที1ดนิ และอาคารคลงัสนิคา้ 
จาํนวน 1 อาคาร ในโครงการดาตา้เซฟ  

(4) กรรมสทิธิ 5ในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ที1ดนิ และอาคารคลงัสนิคา้ 
จาํนวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยนิูต ในโครงการทพิย ์7 

ทรพัยส์นิหลกั หมายถงึ ทรพัยส์นิหลกัที1กองทรสัตส์ามารถลงทุนไดต้ามหลกัเกณฑท์ี1กําหนด
ในประกาศที1 ทจ. 49/2555 

ทรสัต ี หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

ทุนชาํระแลว้ หมายถงึ มลูค่ารวมของหน่วยทรสัตท์ี1ชาํระเตม็จาํนวนแลว้ 

ทพิยโ์ฮลดิ*ง หรอื TIP หมายถงึ  บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิ*ง จาํกดั 

นายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

แบบแสดงรายการขอ้มลู หมายถงึ แบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
หน่วยทรสัต ์(แบบ 69-REIT) 

แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ข้ อ มู ล
ประจาํปีของกองทรสัต ์

หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของกองทรสัต ์(แบบ 56-REIT) 

บุคคลที1เกี1ยวโยงกนั หมายถงึ บุคคลที1เกี1ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที1เกี1ยวโยงกนั 

บรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ 

 

หมายถงึ 

 

บรษิัทประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ที1ไดร้บัการแต่งตั *งจาก
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ประกาศที1 กร. 14/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที1 กร. 
14/2555 เรื1อง หลกัเกณฑ์เกี1ยวกบัการเป็นผูก่้อตั *งทรสัต์ และการ
เป็นทรสัตีของทรสัต์เพื1อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ ลงวนัที1 20 
พฤศจกิายน 2555 และที1ไดม้กีารแกไ้ขเพิ1มเตมิ 

ประกาศที1 ทจ. 49/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที1 ทจ. 49/2555 เรื1อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื1 อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที1 21 พฤศจกิายน 2555 และที1ไดม้กีารแกไ้ข
เพิ1มเตมิ 

ประกาศที1 สช. 29/2555 หมายถงึ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ที1 สช. 29/2555 เรื1อง หลกัเกณฑ ์เงื1อนไข และวธิกีารใน
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การให้ความเห็นชอบผู้จ ัดการกองทรัสต์  และมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน ลงวนัที1 21 พฤศจิกายน de55 และที1ได้มีการแก้ไข
เพิ1มเตมิ 

ประกาศที1 สร. 26/2555 หมายถงึ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ที1 สร. 26/2555 เรื1อง ขอ้กําหนดเกี1ยวกบัรายการและ
ข้อความในสัญญาก่อตั *งทรัสต์ของทรัสต์ เพื1 อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที1 21 พฤศจกิายน 2555 และที1ไดม้กีารแกไ้ข
เพิ1มเตมิ 

ผูก่้อตั *งทรสัต ์หรอื บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ หมายถงึ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั ในฐานะบุคคลที1ทําหน้าที1
เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามสญัญาก่อตั *งทรสัต ์

ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ
รบัประกนัการจาํหน่าย  

หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
และ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์ที1ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี1สามารถจดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์
ได ้ 

ผูเ้ช่าพื*นที1 หมายถงึ ผู้เช่าคลังสินค้า และ/หรือ คลังห้องเย็นจากกองทรัสต์ เพื1อใช้
ประโยชน์จากคลังสินค้า และ/หรือ คลังห้องเย็นที1เช่า โดยชําระ
ค่าตอบแทนแก่กองทรสัตเ์ป็นค่าเช่าและค่าบรกิาร 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หมายถงึ บุคคลที1ถือหุ้นของนิติบุคคลใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกิน
กว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที1มสีทิธอิอกเสยีงทั *งหมดของนิตบิุคคล
นั *น 

ผูร้บัประโยชน์ หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ซึ1งเป็นผูร้บัประโยชน์ภายใตส้ญัญาก่อตั *งทรสัต ์

ผูส้อบบญัช ี หมายถงึ ผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต์ ซึ1งเป็นผู้สอบบญัชทีี1อยู่ในบญัชรีายชื1อที1
ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบ
บญัช ีและที1ไดม้กีารแกไ้ขเพิ1มเตมิ  

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ ผู้ก่อตั *งทรัสต์ซึ1งจะเข้าเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์  เมื1อมีการก่อตั *ง
กองทรสัตแ์ลว้ 

พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ หมายถงึ พระราชบัญญัติทรัสต์ เพื1 อธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ.  2550  
และที1ไดม้กีารแกไ้ขเพิ1มเตมิ 
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พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
และที1ไดม้กีารแกไ้ขเพิ1มเตมิ 

มลูค่าทรพัยส์นิรวม  
(Total Asset Value, TAV) 

หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ
(Net Asset Value, NAV) 

หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิรวมหกัด้วยหนี*สนิ ซึ1งคํานวณตามวธิทีี1กําหนดไวใ้น
สญัญาก่อตั *งทรสัต ์และ/หรอื กฎเกณฑท์ี1กาํหนด 

รายงานการประเมนิค่า หมายถงึ รายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที1กองทรสัตจ์ะลงทุน ซึ1งจดัทาํขึ*น
ตามหลกัเกณฑใ์นประกาศที1 ทจ. 49/2555  

รอบปีบญัช ี หมายถงึ ระยะเวลาตั *งแต่วนัที1 1 มกราคม ถงึ วนัที1 31 ธนัวาคม 

วนัทาํการ หมายถงึ วนัที1ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ปิดทาํการ (ซึ1งไม่ใช่วนัเสาร ์วนัอาทติย ์หรอื
วนัที1สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศใหเ้ป็นวนัหยุด) 

สญัญาก่อตั *งทรสัต ์ หมายถงึ สญัญาก่อตั *งทรสัต์ ระหว่างผู้ก่อตั *งทรสัต์ (ซึ1งจะเข้าเป็นผู้จ ัดการ
กองทรสัตเ์มื1อมกีารก่อตั *งกองทรสัตแ์ลว้) กบัทรสัต ี 

สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั * ง ผู้ จ ั ด ก า ร
กองทรสัต ์

หมายถงึ สัญญาแต่งตั *งผู้จ ัดการกองทรัสต์ ระหว่างทรัสตีและผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์ 

สํ า นั ก ง า น  ก . ล . ต .  ห รื อ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หนงัสอืรบัรองจากทรสัต ี หมายถงึ หนงัสอืรบัรองจากทรสัตหีรอืผูท้ี1จะเขา้เป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ว่าจะ
ยอมรับที1จะ เข้าปฏิบัติห น้าที1 เ ป็นทรัสตีของกองทรัสต์  ตาม
หลกัเกณฑ์ที1กําหนดไว้ในประกาศที1 ทจ. 49/2555 และประกาศอื1น
ใดที1เกี1ยวขอ้งที1ออกตาม พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 

หน่วยทรสัต ์ หมายถงึ ใบทรสัตท์ี1แสดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในกองทรสัต ์

เหตุสดุวสิยั หมายถงึ เหตุใดๆ ที1เกิดขึ*นหรือก่อให้เกิดผลพิบัติซึ1งไม่อาจป้องกันได ้
ถึงแม้ว่าบุคคลที1ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั *นจะได้ใช้ความ
ระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคลทั 1วไปจะทําไดใ้นฐานะและภาวะ
เช่นนั *น เช่น ภยัธรรมชาต ิอคัคภียั นํ*าท่วม แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุที1
ไม่สามารถหลกีเลี1ยงได ้สงคราม จลาจล การก่อการรา้ย การนดัหยุด
งาน การปิดสถานที1ทํางาน โรคระบาด เป็นต้น และหมายความ
รวมถึงการบญัญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื1นใดของรฐั หรือ
ขอ้จํากดัทางกฎหมายซึ1งมผีลกระทบต่อการปฏบิตัติามสญัญา หรอื
สาเหตุใดๆ ที1มีผลทํานองเดยีวกนัซึ1งคู่สญัญาที1ได้รบัผลกระทบไม่
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อาจควบคุมได ้

ทั *งนี* ในกรณีที1เกี1ยวขอ้งกบัการชาํระเงนิหรอืธุรกรรมใดในการปฏบิตัิ
ตามสญัญาอนัจะต้องดําเนินการกบัธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวสิยัให้
หมายความรวมถงึการที1ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทุกธนาคาร
หยุดทาํการดว้ย 

BJL หมายถงึ บรษิทั เบญจพรแลนด ์จาํกดั  

Datasafe / DTS หมายถงึ บรษิทั ดาตา้เซฟ จาํกดั  

JPAC หมายถงึ บรษิทั เจดบัเบิ*ลยดู ีแปซฟิิค จาํกดั  

JWD หมายถงึ บรษิทั เจดบัเบิ*ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

PCS หมายถงึ บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จาํกดั  
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ส่วนที� 1  

สรปุข้อมูลสาํคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

สรุปขอ้มูลสําคญันี�เป็นส่วนหนึ �งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี�ชวน ซึ �งเป็นเพยีง
ขอ้มลูสรุปเกี �ยวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสี �ยงของกองทรสัต ์ดงันั �น ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มลูในรายละเอยีดจาก
หนังสอืชี�ชวนฉบบัเต็ม ซึ �งสามารถขอได้จากผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ และผู้ก่อตั �งทรสัต์/ผู้จดัการกองทรสัต์ หรอือาจ
ศกึษาขอ้มลูไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี�ชวนที �ผูก่้อตั �งทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยื �นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 
ไดท้ี � website ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ผูก่้อตั Cงทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต:์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทรสัต:ี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

1. สาระสาํคญัของกองทรสัต ์

ชื
อกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอ
ไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

ชื
อกองทรสัต ์(องักฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate 
Investment Trust  

ชื
อย่อ  AIMIRT 
ผูก่้อตั Cงทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทั งานสมบรูณ์ จาํกดั (บรษิทัในเครอื TIP) 
ทรสัต ี(Trustee) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
ที
ปรกึษาทางการเงนิ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

และธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

 
1.1 ข้อมูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครั ,งนี,  

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี
เสนอขาย ใบทรัสต์ที
แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้ร ับประโยชน์ในกองทรัสต ์
(หน่วยทรสัต)์ 

มลูค่าที
ตราไว ้ เท่ากบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัต ์

จาํนวนหน่วยที
ออกและเสนอขาย 155,000,000 หน่วย  
ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย 
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที
เสนอ
ขาย 

ไม่เกิน 1,550,000,000 บาท โดยมูลค่ารวมของหน่วยทรสัต์ที
เสนอ
ขายจะขึCนอยู่กบัจาํนวนหน่วยทรสัตท์ี
เสนอขายสุดทา้ย ซึ
งผูเ้สนอขาย
หน่วยทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะ
เป็นผูก้าํหนดร่วมกนั  
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จาํนวนหน่วยจองซืCอขั Cนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มขึCนทลีะจาํนวน 100 หน่วย 
สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

 
เสนอขายต่อเจ้าของทรัพย์สิน
และบุคคลที
เกี
ยวโยงกนั ผู้ม ี 
อุปการคุณของเจา้ของทรพัยส์นิ
แ ล ะ บุ ค ค ล ที
 เ กี
 ย ว โ ย ง กั น           
นกัลงทุนสถาบนั ผูม้อุีปการคุณ
ของผู้จ ัดจําหน่ายหน่วยทรัสต ์
นกัลงทุนรายย่อยหรอืประชาชน
ทั 
วไป  

จาํนวน 155,000,000 หน่วย 
 
 
 
 

ผู้ จ ั ด ก า ร ก า ร จัด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
รบัประกนัการจาํหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
และบรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน)  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) และ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 
เงื
อนไขการจองซืCอ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธใิน

การปิดรบัจองซืCอหน่วยทรสัต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซืCอ
กรณีหากยอดการจองซืCอหน่วยทรสัตค์รบตามกาํหนดแลว้ 

 
1.2 ความสมเหตสุมผลของมูลค่าของการลงทุนในทรพัยสิ์น 

สาํหรบัมูลค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรกจากเจา้ของทรพัยส์นิที
มูลค่ารวมกนัสงูสุดไม่เกนิ 2,215.00 
ลา้นบาท รวมค่าใช้จ่ายเพื
อให้ได้มาซึ
งทรพัย์สนิ อาท ิค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษีมูลค่าเพิ
ม ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
งกองทรสัต์อาจจะเป็นผู้รบัผดิชอบ ซึ
งเป็นมูลค่าที
สูงกว่ามูลค่า
ประเมินค่าของทรพัย์สนิค่าตํ
าสุดที
จดัทําโดยผู้ประเมินอิสระประมาณร้อยละ 8.25 ที
ปรึกษาทางการเงินและ
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่า มลูค่าลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นมลูค่าที
เหมาะสมเนื
องจากปจัจยัดงัต่อไปนีC 

1. ความน่าสนใจของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก: ทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรกเป็น
ทรพัยส์นิที
มศีกัยภาพสงู เป็นทรพัยส์นิที
มคีวามสามารถในการสรา้งรายไดใ้นระดบัสงูกว่าอตัรารายได้
เฉลี
ยเมื
อเทยีบกบัค่าเฉลี
ยอุตสาหกรรม และเป็นทรพัยส์นิที
ค่อนขา้งใหม่ มอีายุอาคารเฉลี
ยประมาณ 
3.26 ปี โดยทรพัย์สนิที
กองทรัสต์เข้าลงทุนครั Cงแรกนั Cนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ (1) 
กรรมสทิธิ _ในที
ดนิ อาคารคลงัหอ้งเยน็ และสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวขอ้งกบัการทําความเยน็ และอาคาร
คลงัสนิคา้ของกลุ่ม JWD (ไดแ้ก่ PCS JPAC และ BJL) ตั Cงอยู่ในบรเิวณมหาชยั และถนนสุวนิทวงศ ์
(จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัฉะเชงิเทรา ตามลําดบั) ซึ
งถือเป็นจุดศูนย์กลางการดําเนินธุรกจิการ
ให้บรกิารรบัฝากและขนส่งสนิคา้แช่แขง็ และ (2) กรรมสทิธิ _ในที
ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ของ TIP 
ตั Cงอยู่บรเิวณถนนเลยีบคลองส่งนํCาชลหารพจิติร อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ดว้ยศกัยภาพ
ของทรพัยส์นิและศกัยภาพของบรเิวณที
ตั Cงของทรพัยส์นิ จงึทําใหท้รพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cง
แรกมคีวามน่าสนใจและสามารถดงึดดูผูเ้ช่าพืCนที
ไดเ้ป็นอย่างด ี
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(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเตมิของสทิธปิระโยชน์ในการลงทุนในสว่นที
 2 หวัขอ้ 2.1.6 จุดเด่นของ
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก) 

2. ประมาณการผลตอบแทนในปีแรกอยู่ในระดบัที
เหมาะสม: ตามประมาณการงบกําไรขาดทุน และการ
ปนัส่วนแบ่งกําไรสมมติฐานสําหรบัปีตั Cงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561  
(“รายงานประมาณการ”) ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก (Prospective Gross Yield) หรอื
ประมาณอตัราเงนิที
จ่ายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที
ผู้ถอืหน่วยทรสัต์จะไดร้บั ในกรณีที
กองทรสัต์ไม่มกีาร
กูย้มื จะทําใหป้ระมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกเท่ากบัรอ้ยละ 6.42 โดยแบ่งเป็นประมาณการ
อตัราส่วนแบ่งกําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 6.40 และประมาณการอตัราการลดทุนเท่ากบัรอ้ยละ 0.02 ซึ
ง
เป็นประมาณการอตัราผลตอบแทนที
ไม่สูงมากนัก ทั CงนีCในกรณีที
มกีารกู้ยมืเงนิไม่เกนิ 665.00 ลา้น
บาท ประมาณการอตัราการปนัส่วนแบ่งกําไรจะเท่ากบัรอ้ยละ 7.32 และประมาณการอตัราการลดทุน
เท่ากบัรอ้ยละ 0.06 (คํานวณบนมูลค่าการเขา้ลงทุนสงูสุดไม่เกนิ 2,215.00 ลา้นบาท) รวมเป็นรอ้ยละ 
7.38 ประมาณการอตัราผลตอบแทนจะอยู่ในระดบัที
เหมาะสมมากขึCนเมื
อพจิารณาจากความมั 
นคงของ
ทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรก และโอกาสในการเติบโตของทรพัย์สนิดงักล่าว อกีทั Cง ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์จะได้ประโยชน์จากการกูย้มืเงนิ เนื
องจากอตัราดอกเบีCยของเงนิกูน้้อยกว่าประมาณการ
อตัราผลตอบแทนในปีแรก ถึงแม้ว่าอาจจะมคีวามเสี
ยงที
เกี
ยวเนื
องเพิ
มเติมจากการกู้ยมืเงนิของ
กองทรสัต์ ตามรายละเอียดที
ปรากฏในส่วนที
 1.1.8 ความเสี
ยงที
อาจเกดิขึCนอนัเป็นผลจากการที

กองทรสัต์กูย้มืเงนิ โดยสามารถสรุปเปรยีบเทยีบผลตอบแทนในกรณีที
ไม่มเีงนิกูย้มืและมเีงนิกูย้มืได้
ดงันีC 

 
 

 
 

กรณีที
ไม่มกีารกูย้มื 
665.00 ลา้นบาท  

กรณีฐานที
มกีารกูย้มืไม่
เกนิ 665.00 ลา้นบาท  

ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก 
(Total Distributable Yield) 

รอ้ยละ 6.42 รอ้ยละ 7.38 

ประมาณการการปนัสว่นแบง่กาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 6.40 รอ้ยละ 7.32 
ประมาณการการแบ่งสว่นทุน รอ้ยละ 0.02 รอ้ยละ 0.06 

 
สําหรบัทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรกประเภทกรรมสทิธิ _ในที
ดิน อาคารคลงัห้องเย็น และ
สงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทําความเยน็ และอาคารคลงัสนิคา้ของกลุ่ม JWD นั Cน PCS JPAC และ 
Datasafe (แล้วแต่กรณี) จะเช่าทรพัย์สนิดงักล่าวจากกองทรสัต์ภายหลงัจากที
กองทรสัต์เขา้ลงทุน 
ในขณะที
 ทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรกประเภทกรรมสทิธิ _ในที
ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ของ 
TIP นั Cน มผีูเ้ช่าเตม็ทั Cงหมด 
นอกจากนีC หากพจิารณาประมาณการอตัราการปนัส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนในปีแรกที
ผูถ้ือ
หน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนในกรณีที
กองทรสัต์ไม่มกีารกูย้มื ที
ประมาณการอตัราผลตอบแทน
ในปีแรกเท่ากับร้อยละ 6.42 โดยนําประมาณการอตัราการปนัส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุน
ดงักล่าว มาเปรยีบเทยีบกบัอตัราการปนัส่วนแบ่งกําไรของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนที
เป็นทางเลอืกใน
การลงทุนอื
นๆ ที
เทยีบเคยีงได้ โดยพจิารณาเฉพาะหลกัทรพัย์จดทะเบยีนที
เป็นประเภทที
ลงทุนใน
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กรรมสทิธขิองอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวขอ้งกบัอาคารคลงัสนิคา้และ/หรอือาคารคลงั
หอ้งเยน็ (Freehold) ซึ
งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก่อนวนัที
 30 กนัยายน พ.ศ. 
2560 จะพบว่า ประมาณการอัตราการปนัส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนจ่ายผู้ถือหน่วยของ
กองทรัสต์จะตํ
ากว่าหลักทรัพย์ที
สามารถนํามาเทียบเคียงได้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในกรณีที

กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิที
จะลงทุนครั Cงแรกที
ราคาสงูสุดไม่เกนิ 2,215.00 ลา้นบาทโดยมสีดัส่วน
การกูย้มืเงนิเพื
อการลงทุนครั Cงแรกไม่เกนิรอ้ยละ 30.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมที
กองทรสัต์จะลงทุน
ครั Cงแรก ที
ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไรและการแบ่งสว่นทุนรวมไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 7.38 โดย
มรีายละเอยีดดงันีC 

หลกัทรพัยที์�นํามาเทียบเคียง ประเภททรพัยสิ์นที�

เข้าลงทุน 

อตัราการปัน

ส่วนแบง่กาํไร 

 (ร้อยละ) (1) 

อตัราการปัน

ส่วนลดทุน 

 (ร้อยละ) (1)(2) 

อตัราส่วนการ

กู้ยืม 

(ร้อยละ) (2) 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์อม็

เอฟซ-ีสแตรทจิกิสโตเรจฟนัด ์

(M-STOR) 

คลงัหอ้งเยน็และ

คลงัสนิคา้ 

7.01 - - 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยปิ์
น

ทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ (PPF) 

โรงงานและ

คลงัสนิคา้ 

6.53 - - 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

ทรพัยศ์รไีทย (SSTPF) 

คลงัสนิคา้เกบ็

เอกสาร 

6.69 - - 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์

ทรพัยศ์รไีทย สมารท์ สโตเรจ 

(SSTSS) 

คลงัสนิคา้เกบ็

เอกสาร 

7.11 - - 

เฉลี�ย  6.84 - - 

หมายเหต:ุ 

(1) คํานวณจากขอ้มูล SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART) โดยเป็นขอ้มูล 12 เดอืนล่าสุด สิCนสุดวนัที
 30 
กนัยายน 2560 
(2) หลกัทรพัยท์ี
นํามาเทยีบเคยีงไมม่กีารปนัสว่นลดทนุตามขอ้มลู 12 เดอืนล่าสุด สิCนสุดวนัที
 30 กนัยายน 2560 และไมม่กีารกูย้มื

เงนิ ตามขอ้มลูสิCนสุดวนัที
 30 กนัยายน 2560 

ดงันั Cน จากขอ้มลูที
แสดงตามตารางขา้งตน้จะเหน็ไดว้่ามลูค่าลงทุนสงูสุดดงักล่าวเป็นมูลค่าที
เหมาะสม
เนื
องจากประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไรและการแบ่งสว่นทุนที
คาดว่ากองทรสัตจ์ะจ่ายใหก้บัผู้
ถือหน่วยที
ร้อยละ 7.38 นั Cน สูงกว่าอัตราการปนัส่วนแบ่งกําไรของหลักทรพัย์ที
สามารถนํามา
เทียบเคยีงได้ทั Cงหมด ซึ
งล้วนเป็นหลกัทรพัย์ที
ลงทุนในทรพัย์สนิประเภทเดียวกนักบักองทรสัต์ใน
กรรมสทิธขิองอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวขอ้งกบัอาคารคลงัสนิคา้และ/หรอือาคารคลงั
หอ้งเยน็ (Freehold) 
 

1.3 วตัถปุระสงคข์องการระดมทนุในครั ,งนี,  
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เพื
อนําเงนิที
ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิไปลงทุนใน
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก 

1) กรรมสทิธิ _ในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ที
ดนิ เนืCอที
ดนิประมาณ 22 ไร่ 3 งาน 36.60 ตารางวา และอาคารคลงั
หอ้งเยน็ ในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ จาํนวน 2 อาคาร มพีืCนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็รวมประมาณ 17,562.00 
ตารางเมตร และกรรมสทิธิ _ในสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทาํความเยน็  

2) กรรมสทิธิ _ในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ที
ดนิ เนืCอที
ดนิประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา และอาคารคลงัหอ้ง
เยน็ ในโครงการเจดบัเบิCลยดู ีแปซฟิิค จํานวน 1 อาคาร มพีืCนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็รวมประมาณ 10,058.00 
ตารางเมตร และกรรมสทิธิ _ในสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทาํความเยน็  

3) กรรมสทิธิ _ในอสงัหาริมทรพัย์ ได้แก่ ที
ดนิ เนืCอที
ดนิประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา และอาคาร
คลงัสนิคา้ ในโครงการดาตา้เซฟ จาํนวน 1 อาคาร มพีืCนที
อาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 9,288.00 ตารางเมตร  

4) กรรมสทิธิ _ในอสงัหารมิทรพัย์ ไดแ้ก่ ที
ดนิ เนืCอที
ดนิประมาณ 34 ไร่ 3 งาน 79.20 ตารางวา และอาคาร
คลงัสนิคา้ ในโครงการทพิย์ 7 จํานวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยูนิต มพีืCนที
อาคารคลงัสนิคา้รวมประมาณ 
21,651.10 ตารางเมตร  

รวมเป็นพืCนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 58,559.10 ตารางเมตร 

โดยการลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรก กองทรสัต์จะนําเงนิดงัต่อไปนีC (1) เงนิที
ไดม้าจากการ
ระดมทุนจํานวนไม่เกนิ 1,550.00 ลา้นบาท และ (2) เงนิกูย้มืระยะยาวในวงเงนิไม่เกนิ 665.00 ลา้นบาท เพื
อ
นํามาใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก 

1.4 การจดัตั ,งกองทรสัต ์และโครงสรา้งกองทรสัต ์

กองทรสัต์จดัตั CงขึCนเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
โดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (Real 
Estate Investment Trust หรอื REIT) เพื
อเสนอขายต่อประชาชนทั 
วไป และนําหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเขา้จด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

เมื
อกองทรสัตนํ์าเงนิที
ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละจากการกูย้มืเงนิระยะยาวรวมจาํนวนไม่เกนิ 2,215.00 
ลา้นบาท ไปลงทุนในทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรกแลว้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะนําทรพัย์สนิดงักล่าวไป
จดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า การใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ชพ้ืCนที
ที
มกีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน และการ
ใหบ้รกิารที
เกี
ยวขอ้งกบัการเช่าหรอืทรพัยส์นิที
ใหเ้ช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว 

ภายหลงัจากที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกประเภทกรรมสทิธิ _ในที
ดนิ กรรมสทิธิ _
ในอาคารคลงัสนิคา้ และกรรมสทิธิ _ในอาคารคลงัหอ้งเยน็ และสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวการทําความเยน็ในโครงการ
ดาตา้เซฟ โครงการเจดบัเบิCลยดู ีแปซฟิิค และโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะ
ดาํเนินการให ้PCS JPAC และ Datasafe (แลว้แต่กรณี) เช่าทรพัยส์นิดงักล่าวจากกองทรสัต์เพื
อประกอบกจิการ
ใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ นอกจากนีC ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายในการนําทรพัยส์นิประเภทกรรมสทิธิ _ในที
ดนิ และ
อาคารคลงัสนิค้า ในโครงการทพิย์ 7 ออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพืCนที
 บรษิัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ จะแต่งตั Cง 
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บรษิทัในเครอื TIP เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) สาํหรบัทรพัยส์นิในโครงการดงักล่าว  เพื
อ
ดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์และบรหิารทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกภายใต้การกํากบัดูแลและกําหนด
นโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยการมอบหมายหรอืแต่งตั Cงดงักล่าวจะเป็นไปตามขอ้กําหนดในสญัญาก่อตั Cงท
รสัต ์กฎหมาย และประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ที
เกี
ยวขอ้ง การดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัการ
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกํากบัดูแลโดยทรสัตี เพื
อให้การดําเนินงานของผู้จดัการ
กองทรสัต์เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื
อนไขแห่งสญัญาก่อตั Cงทรสัต์ และหลกัเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ ประกาศ
อื
นๆ ที
ออกโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง  

 
โครงสรา้งของกองทรสัต ์(AIMIRT) สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งันีC 

 

 

1.5 นโยบายการลงทุน 
 

การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 
 

กองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึ
สทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื
องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
โดยประเภททรพัยส์นิที
กองทรสัตจ์ะลงทุน ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิที
เป็นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารคลงัสนิคา้ อาคาร
คลงัหอ้งเยน็ ศูนยก์ระจายสนิคา้ หรอือาคารโรงงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยอ์ื
นใดที
เกี
ยวขอ้งกบั สนับสนุน หรอื
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สง่เสรมิธุรกจิการใหเ้ช่าพืCนที
อาคารคลงัสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ ศนูยก์ระจายสนิคา้ หรอือาคารโรงงานดงักล่าว 
และทรพัยส์นิอื
นใดที
อาจสง่เสรมิการลงทุนของกองทรสัต ์
(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเตมิใน สว่นที
 2 หวัขอ้ 15 นโยบายการลงทุนในอนาคต) 
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1.6 รายละเอียดที�สาํคญัเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทนุครั ,งแรก 

1) แผนที
แสดงที
ตั Cงของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก 

  

2) ขอ้มลูทั 
วไปของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก 
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สาํหรบัทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกสามารถสรุปลกัษณะการไดม้าซึ
งทรพัยส์นิเป็นตารางไดด้งันีC 

ประเภททรพัยส์ิน อาคารคลงัห้องเยน็และอาคารคลงัสินค้าของกลุ่ม JWD อาคารคลงัสินค้าของ TIP 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ
 ง
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
(ภาพรวม) 

กรรมสทิธิ _ในที
ดนิ กรรมสทิธิ _ในอาคารคลงัหอ้งเยน็และสงัหารมิทรพัยท์ี

เกี
ยวกบัการทําความเยน็ และกรรมสทิธิ _ในอาคารคลงัสนิคา้ 

กรรมสทิธิ _ในที
ดนิ และกรรมสทิธิ _ในอาคารคลงัสนิคา้  

ที
ดนิ เนืCอที
รวมประมาณ 51 ไร ่3 งาน 89.60 ตร.ว. ที
ดนิ เนืCอที
รวมประมาณ 34 ไร ่3 งาน 79.20 ตร.ว. 
สิ
งปลูกสรา้ง จาํนวน 4 อาคาร แบ่งเป็น 4 ยนูิต พืCนที
อาคารรวม 

36,908.00 ตร.ม. 
สิ
งปลูกสรา้ง จาํนวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยนูิต พืCนที
อาคารรวม 

21,651.10 ตร.ม. 
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ
 ง
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
(แยกตามโครงการและที
ตั Cง
ของทรพัยส์นิ) 

โครงการแปซฟิิค 
หอ้งเยน็  

ที
ดนิ : 22 ไร ่3 งาน 36.60 ตร.ว. 
อาคาร : จาํนวน 2 อาคาร แบ่งเป็น 2 ยนูิต (17,562.00 
ตร.ม.) 

โครงการทพิย ์7 
 

ที
ดนิ : 34 ไร ่3 งาน 79.20 ตร.ว. 
อาคาร : จาํนวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยนูิต (21,651.10 
ตร.ม.) 

โครงการเจดบัเบิCลยู
ด ีแปซฟิิค  
 

ที
ดนิ : 16 ไร ่1 งาน 97 ตร.ว. 
อาคาร : จาํนวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยนูิต (10,058.00 
ตร.ม.) 

  

โครงการดาตา้เซฟ   
 

ที
ดนิ : 12 ไร ่2 งาน 56.00 ตร.ว. 
อาคาร : จาํนวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยนูิต (9,288.00 
ตร.ม.) 

  

อายอุาคารเฉลี
ย/1 (ปี) 3.86 2.25 

ที �มา JWD และ TIP 
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถิุนายน 2560               

 /1 อายุอาคารเฉลี �ยคาํนวณจากค่าเฉลี �ยของอายุอาคารถ่วงนํ�าหนกัดว้ยพื�นที �อาคารในทุกโครงการ
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3) มลูค่าที
ลงทุนเปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach)  

ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก.ล.ต. ทั Cง 2 ราย
เลอืกใชร้าคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) เป็นมูลค่าตลาดของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์
เขา้ลงทุนครั Cงแรก ซึ
งผู้จดัการกองทรสัต์ และที
ปรกึษาทางการเงนิได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของบรษิัท
ประเมนิค่าทรพัยส์นิที
ใชใ้นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกแลว้ ไม่พบสิ
งที
เป็นเหตุ
ใหเ้ชื
อว่าสมมตฐิานหลกัที
ใชใ้นการประเมนิมูลค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรกต็าม ผลประกอบการที

จะเกดิขึCนจรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าวได ้หรอืเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที
คาดการณ์
ไว ้
โดยขอ้มูลราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) และการปรบัปรุงมูลค่าทรพัยส์นิสาํหรบั
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก มรีายละเอยีดดงัตารางดา้นล่างนีC 

มลูค่าประเมนิ 

ราคาประเมนิของทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) /1 

บรษิทั แกรนด ์
แอสเซท แอดไว

เซอรี
 จาํกดั 

บรษิทั ซมิส ์
พรอ็พเพอรต์ีC 
คอนซลัแทนท์

จาํกดั 
มลูค่าทรพัยส์นิรวมประมาณ 2,068.00 2,047.10 

มลูค่าของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่เกนิประมาณ (ลา้นบาท)   2,215.00 
สงูกว่าราคาประเมนิตํ
าสดุ (รอ้ยละ) 8.25/2 

หมายเหตุ: /1 ขอ้มลูราคาประเมนิของทรพัย์สนิของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี � จํากดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 
2560  และบรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี� คอนซลัแทนท ์จาํกดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 2560   

/2 อา้งองิราคาประเมนิตํ �าสุดที �คํานวณจากราคาประเมนิตํ �าสุดของทรพัย์สนิแต่ละโครงการตามขอ้มลูราคาประเมนิของ
ทรพัย์สนิของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี � จํากดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 2560  และบรษิทั ซมิส ์
พรอ็พเพอรต์ี� คอนซลัแทนท ์จาํกดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 2560 ซึ �งอยู่ที � 2,046.10 ลา้นบาท 

 

4) ราคาประเมนิตามวธิตีน้ทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) 

 ขอ้มลูราคาประเมนิที
ระบุนีCมไีวเ้พื
อใชอ้า้งองิในการพจิารณาเกี
ยวกบัการจดัทาํประกนัภยัที
เหมาะสมสาํหรบั
อาคารสิ
งปลกูสรา้งที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกเท่านั Cน 

หน่วย: ล้านบาท 
บริษทั แกรนด ์แอสเซท 

แอดไวเซอรี� จาํกดั 
บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรตี์, 

คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
ตน้ทุนทดแทนใหม่ของสิ
งปลกูสรา้ง 
(ก่อนหกัค่าเสื
อมราคา) และไม่รวมค่าที
ดินและ
งานฐานราก/1 

638.16 731.46 

หมายเหตุ: ขอ้มลูราคาประเมนิของทรพัยส์นิของบรษิทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี � จาํกดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 2560  และ
บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี� คอนซลัแทนท ์จาํกดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 2560 
/1ผูป้ระเมนิใชส้มมตฐิานมลูค่าของงานฐานรากประมาณรอ้ยละ 10.00 ของมลูค่าสิ �งปลกูสรา้งทดแทนใหม ่  
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5) ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ 

บรษิัทฯ ในฐานะผู้ก่อตั Cงทรสัต์และผู้จดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) มวีตัถุประสงค์เพื
อสร้างอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัที
เหมาะสม และยั 
งยนืในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตม์นีโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั CงแรกดงันีC 

• กรรมสทิธิ _ในที
ดนิ และอาคารคลงัหอ้งเยน็ และกรรมสทิธิ _ในสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทําความเยน็ 
ในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ซึ
งกองทรสัตจ์ะรบัโอนกรรมสทิธิ _จาก PCS  

 
• กรรมสทิธิ _ในที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั Cงของอาคารคลงัหอ้งเยน็ ในโครงการเจดบัเบิCลยูด ีแปซฟิิค ซึ
งกองทรสัต์

จะรบัโอนกรรมสทิธิ _จาก BJL    
 
• กรรมสิทธิ _ในอาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธิ _ในสงัหาริมทรพัย์ที
เกี
ยวกับการทําความเย็น ใน

โครงการโครงการเจดบัเบิCลยดู ีแปซฟิิค ซึ
งกองทรสัตจ์ะรบัโอนกรรมสทิธิ _จาก JPAC 
 
• กรรมสทิธิ _ในที
ดนิ และอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการดาต้าเซฟ ซึ
งกองทรสัต์จะรบัโอนกรรมสทิธิ _จาก 

BJL  
 
• กรรมสทิธิ _ในที
ดนิ และอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการทพิย ์7 ซึ
งกองทรสัตจ์ะรบัโอนกรรมสทิธิ _จาก TIP 
 
• ภายหลงัจากที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในกรรมสทิธิ _ในที
ดนิ กรรมสทิธิ _ในอาคารคลงัสนิคา้ และกรรมสทิธิ _ใน

อาคารคลงัห้องเย็น และสงัหาริมทรพัย์ที
เกี
ยวการทําความเย็นในโครงการดาต้าเซฟ โครงการเจ
ดบัเบิCลยูด ีแปซฟิิค และโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ PCS JPAC และ Datasafe (แลว้แต่กรณี) จะเช่า
ทรพัยส์นิดงักล่าวจากกองทรสัตเ์พื
อประกอบกจิการใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้  

 
• นอกจากนีC ภายหลงัจากที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนกรรมสทิธิ _ในที
ดนิ และอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการทพิย ์

7 ผู้จดัการกองทรสัต์มีนโยบายในการนําทรพัย์สินดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพืCนที
 โดยผู้จดัการ
กองทรสัต์จะแต่งตั Cง บรษิัท งานสมบูรณ์ จํากดั (บรษิัทในเครอื TIP) เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(Property Manager) สาํหรบัทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรกในโครงการทพิย ์7 โดยผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย์จะมหีน้าที
ดําเนินการตดิต่อหาลูกค้า หาผูท้ี
มคีวามประสงค์ที
จะใช้บรกิาร และ/หรอื 
เช่าพืCนที
ของทรพัยส์นิดงักล่าว รวมทั Cงการเจรจาขอ้สญัญากบัผูท้ี
สนใจในการเช่าพืCนที
 นอกจากนั Cน ยงั
มหีน้าที
ในการทําการตลาดและส่งเสรมิการตลาดโดยตดิต่อกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรง หรอืการ
ตดิต่อผ่านนายหน้าต่างๆ  

ทั CงนีC จากร่างสญัญาตกลงกระทาํการระหว่างกองทรสัต์และ TIP สาํหรบัโครงการทพิย ์7 TIP ยนิยอม
ที
จะชาํระสว่นที
ขาดจากค่าเชา่และค่าบรกิารรวมต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายไตรมาส หากมค่ีาเช่าและ
ค่าบรกิารที
ไดร้บัจากทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครั Cงแรกในโครงการทพิย ์7 เป็นจาํนวนน้อยกว่าค่า
เช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีที
กองทรสัตค์าดการณ์ไว ้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตั Cงแต่วนัจดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิ _ โดยค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีที
กองทรสัตค์าดการณ์ไว ้จะเป็นไปตามที
ระบุในร่างสญัญา
ตกลงกระทาํการระหว่างกองทรสัตแ์ละ TIP (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเตมิเกี
ยวกบั มาตรการลด
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ความเสี
ยงในการสญูเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต ์จากร่างสญัญาตกลงกระทาํการกบั 
TIP สาํหรบัโครงการทพิย ์7 สว่นที
 2 หวัขอ้ 2.3.4 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทําการกบั 
TIP สําหรบัโครงการทพิย์ 7) อย่างไรกต็าม จากการที
 TIP ไม่ได้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์การ
ประกนัรายได้ขอ้ 18 ของประกาศที
 ทจ. 49/2555 ซึ
งรวมถึงการมขีอ้กําหนดที
แสดงว่า TIP ยอม
ผูกพันตนทั Cงในฐานะผู้ประกนัรายได้และในฐานะเป็นลูกหนีCร่วมกับผู้เช่า การมีข้อตกลงสามฝ่าย
ระหว่าง TIP ผูเ้ช่า และสาํหรบักองทรสัต ์การยื
นเอกสารระบุการจดัอนัดบัความน่าเชื
อถอืที
เป็นการจดั
อนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื
อถอืที
สาํนักงานใหค้วามเหน็ชอบ และการยื
นรายงานการสอบ
บญัชสีําหรบัสามรอบปีบญัชยี้อนหลงัก่อนยื
นคําขอ ที
อย่างน้อยในรอบปีบญัชีล่าสุดต้องจดัทําโดย
ผูส้อบบญัชทีี
ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน  ดงันั Cน การดําเนินการของ TIP ตามมาตรการลด
ความเสี
ยงในการสญูเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารที
กองทรสัตค์าดว่าจะไดร้บัขา้งต้น จงึไม่ถอืว่าเป็น
การรบัประกนัรายไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว  

 

หน้าที
ในการชาํระค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง/เปลี
ยนทรพัยส์นิ 

1. PCS/ JPAC/ BJL 
 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่ามหีน้าที
ในการบาํรุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิที
เช่าใหอ้ยู่ใน

สภาพที
ใช้การได้ด ีทั CงนีC ผู้เช่าจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องกบัการบํารุงรกัษา ซ่อมแซม และ
ปรบัปรุงทรพัยส์นิที
เช่าส่วนย่อย (Minor Maintenance) ในขณะที
กองทรสัต์จะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที

เกี
ยวขอ้งกบัการซ่อมบํารุงหลกั (Major Maintenance) เช่น อุปกรณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัระบบการทําความ
เย็นคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น โดยกองทรสัต์จะเก็บสํารองเงินทุนในแต่ละปีสําหรบัค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance)  ในกรณีที
ในปีใดมค่ีาใชจ้่ายเพื
อการบํารุงรกัษา
และซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) เป็นจาํนวนที
มากกว่าที
เงนิทุนที
สาํรองไว ้  JPAC และ PCS 
ซึ
งเป็นผูเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นเกนิเพื
อการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ที
เกดิขึCนจรงิใน
ปีนั Cนๆ ใหแ้ก่กองทรสัต ์   

2. TIP 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธใ์นทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทรสัต์ TIP จะเป็น
ผู้รบัผิดชอบในกรณีที
มีค่าใช้จ่ายที
เกิดขึCนจริงจากการปรบัปรุง ซ่อมแซม เปลี
ยนแปลงทรพัย์สนิที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกในโครงการทพิย ์7  

 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเตมิของหน้าที
ในการชําระค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง/เปลี
ยนทรพัยส์นิ
ในสว่นที
 2 ขอ้ 2.3.4 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทาํการกบั TIP สาํหรบัโครงการทพิย ์7) 

หน้าที
ในการชาํระภาษโีรงเรอืนและที
ดนิที
เกี
ยวเนื
องกบัทรพัยส์นิที
เช่า 

1. PCS/ JPAC/ BJL 
ตลอดระยะเวลาการเช่า  ผูเ้ชา่ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษโีรงเรอืนและที
ดนิ ภาษบีาํรุงทอ้งที
 อากร
แสตมป์ ภาษแีละค่าธรรมเนียมอื
นใดที
เกี
ยวขอ้ง  

2. TIP 
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ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธใ์นทรพัย์สนิให้แก่กองทรสัต์ TIP ตกลง
รบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและที
ดิน หรือภาษีอื
นใดที
มลีกัษณะเดยีวกนัที
เกี
ยวเนื
องกบัทรพัย์สนิที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกในโครงการทพิย ์7  
(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเตมิของการชาํระค่าภาษโีรงเรอืนและที
ดนิ ไดใ้นสว่นที
 2 ขอ้ 2.3.4 
สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทาํการกบั TIP สาํหรบัโครงการทพิย ์7) 

 

การรบัประกนัค่าเช่าสาํหรบัโครงการ JWD 
กองทรสัตโ์ดยทรสัตจีะใหเ้ช่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกในโครงการ JWD แก่ผูเ้ช่าหลกั ซึ
งเป็น
บรษิทัในกลุ่มของ JWD เพยีงรายเดยีว และจะเขา้ทําสญัญาตกลงกระทําการระหว่าง JWD ผูเ้ช่าหลกั และ
กองทรสัต ์ซึ
ง JWD มหีน้าที
ตามที
กาํหนดในสญัญาดงักล่าว ที
จะใหค้วามสนบัสนุนทางการเงนิแก่กลุ่มผูเ้ช่า
หลกั รวมทั Cงกํากบัดูแลและใหค้วามช่วยเหลอืที
จะเป็นแก่กลุ่มผูเ้ช่าหลกั เพื
อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าที
ตาม
กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่ากบักองทรสัตต์ลอดระยะเวลาที
กลุ่มผูเ้ช่าหลกัเป็นผูเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่า นอกจากนีC 
JWD ยอมผูกพนัตนในฐานะผูร้บัประกนัรายได ้โดยเขา้ทําขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า ซึ
งขอ้ตกลง
ดงักล่าวมคีู่สญัญา 3 ฝา่ยคอื (1) ผูใ้หเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จํากดั ในฐานะทรสั
ตขีองกองทรสัต์  (2) ผู้เช่า JPAC Datasafe และ PCS และ (3) ผูร้บัประกนัค่าเช่า JWD โดยขอ้ตกลง
ดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันีC 
1. JWD ยอมผกูพนัตนในฐานะผูร้บัประกนัรายไดท้ี
กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหนีCร่วมกบั

ผูเ้ช่า ตามวงเงนิและระยะเวลาที
กําหนดไวใ้นสญัญาเช่าทรพัยส์นิและสญัญาตกลงกระทําการ (“การ
ประกนัรายได”้) โดยตลอดระยะเวลาที
ผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าทรพัยส์นิ หากผูเ้ช่าไม่ชําระค่า
เช่าหรอืชาํระค่าเช่าไม่ครบเตม็จาํนวนตามที
ระบุในสญัญาเช่าทรพัยส์นิ JWD ตกลงจะชําระค่าเช่าส่วน
ที
ผูเ้ช่าไม่ไดช้ําระหรอืชําระไม่ครบเต็มจํานวนดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์จนครบเตม็จํานวนค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าทรพัยส์นิ 

2. คู่สญัญาทุกฝา่ยตกลงว่า ในกรณีที
 JWD ไม่ปฏบิตัติามสญัญาตกลงกระทําการในส่วนของการประกนั
รายได ้(เวน้แต่กรณีที
เกดิจากเหตุสุดวสิยัหรอืมใิช่ความผดิของ JWD ตามรายละเอยีดที
กําหนดไวใ้น
สญัญาตกลงกระทําการ โดยเหตุสุดวสิยั หมายถงึ เหตุใดๆ ที
เกดิขึCนหรอืก่อใหเ้กดิผลพบิตัซิึ
งไม่อาจ
ป้องกนัได้ ถึงแม้ว่าบุคคลที
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั Cน จะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควร
ดงัเช่นบุคคลทั 
วไปจะทาํไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนั Cน และหมายความรวมถงึ การบญัญตักิฎหมายหรอื
การดําเนินการอื
นใดของรฐัซึ
งมผีลกระทบต่อการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีC และให้รวมถงึแต่ไม่จํากดั
เพยีง ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น อคัคภียั นํCาท่วม สนึาม ิแผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุที
ไม่สามารถหลกีเลี
ยง
ได ้สงคราม ขอ้จํากดัทางกฎหมาย จลาจล การก่อการรา้ย โรคระบาดหรอืสาเหตุใดๆ ที
มผีลทํานอง
เดยีวกนัซึ
งคู่สญัญาที
ไดร้บัผลกระทบไม่อาจควบคุมได ้และหมายความรวมถงึ ในกรณีที
เกี
ยวขอ้งกบั
การชําระเงนิหรอืธุรกรรมใดในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีCอนัจะต้องดําเนินการกบัธนาคารพาณิชย ์
เหตุสดุวสิยัขา้งตน้ย่อมหมายความรวมถงึการที
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทุกธนาคารหยุดทาํการ
ดว้ย) ใหถ้อืว่าผูเ้ช่าผดิสญัญาเช่าทรพัยส์นิ ซึ
งใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการบอกเลกิสญัญาเช่าทรพัยส์นิ 
และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่าดว้ย 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า ในสว่นที
 2 ขอ้ 4.4.1 สรุปสาระสาํคญัของร่าง
ขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่าสาํหรบัโครงการ JWD) 
 
ทั CงนีC ขอ้มลูเกี
ยวกบั JWD ซึ
งเป็นผูร้บัประกนัค่าเช่าโดยสรุป มดีงันีC 
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JWD หรอื บรษิทั เจดบัเบิCลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศอย่างครบวงจร มีทุนจด
ทะเบยีนเท่ากบั 510,000,000 บาท และทุนชาํระแลว้เท่ากบั 500,999,917.50 บาท ทั CงนีC JWD ไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชื
อถอื (Credit Rating) โดยบรษิทั ฟิทช ์เรทติCง (ประเทศไทย) จํากดั ที
ระดบั BBB+ (tha) 
แนวโน้มอนัดบัเครดติเป็นลบ (Negative) เมื
อวนัที
 25 กรกฎาคม 2560  จากปจัจยัสนับสนุนหลายส่วน ทั Cง
ความหลากหลายของหน่วยธุรกจิและฐานลูกค้า การเป็นผู้รบัสมัปทานเพยีงรายเดยีวจากการท่าเรอืแห่ง
ประเทศไทยในการใหบ้รกิารดแูลรบัฝากและขนยา้ยสนิคา้อนัตรายตามกฎหมายผ่านท่าเรอืแหลมฉบงั ทําเล
ที
ตั Cงของทรพัยส์นิที
ดเียี
ยม และแผนการขยายธุรกจิไปต่างประเทศเพื
อสนับสนุนการเตบิโตของบรษิทัและ
กระจายความเสี
ยงของบรษิทัไดใ้นระยะยาว เป็นต้น (โปรดพจิารณารายละเอยีดเกี
ยวกบัขอ้มูล JWD ใน
สว่นที
 2 ขอ้ 4.4.2 การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของผูร้บัประกนัรายได)้ 

 

6) ขอ้มลูผลการดาํเนินงานที
ผ่านมาของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก 
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ตารางต่อไปนีCแสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัหอ้งเยน็ของโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็และโครงการเจดบัเบิCลยดู ีแปซฟิิค ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์
อาคารคลงัห้องเยน็ โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ (PCS) /1 และ โครงการเจดบัเบิ,ลยดูี แปซิฟิค (JPAC) 

(เฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัอาคารคลงัห้องเยน็
ที�กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเท่านั,น) 

สาํหรบังวดปี สิ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม                     
สาํหรบังวด 3 เดือน สิ,นสดุวนัที� 

31 มีนาคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

PCS JPAC รวม PCS JPAC รวม PCS JPAC รวม PCS JPAC รวม 

รายไดค้า่บรกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้
ควบคมุอุณหภูมแิช่เยน็และแช่งแขง็/2 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

207.58  40.46 248.04  171.91  68.04   239.95     139.56  80.31 219.87   42.72  26.3 69.02  

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้น
บาท) 

77.12  66.11   143.23    74.07  63.66  137.73   75.70  63.53   139.23   22.47   14.93  37.40  

กําไรจากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) 130.46   (25.65)     104.81  97.84  4.38   102.22   63.86  16.78  80.64  20.25   11.37  31.62  

พืCนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็ (หน่วย: ตาราง
เมตร) 

13,632  10,058   23,690   17,562  10,058  27,620   17,562  10,058  27,620   17,562  10,058  27,620  

ที �มา JWD  
หมายเหตุ  /1 อาคารคลงัหอ้งเยน็ โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ (PCS) ประกอบดว้ย อาคารคลงัหอ้งเยน็ทั �งสิ�น 2 ยนูิต โดยก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริ �มดําเนินงานตั �งแต่เดอืนสงิหาคม 2555 และ ธนัวาคม 2558 ตามลาํดบั 
 /2 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ขา้งตน้ไม่รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ควบคุมอุณหภมูแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็ เนื �องจากอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ 

ทั CงนีC ในปี 2559 รายไดแ้ละกําไรจากการดําเนินงานของโครงการ PCS ลดลงจากปี 2558 เนื
องจากธุรกจิหอ้งเยน็ไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณสนิค้าประมงที
ซบเซาจากปญัหาการทํา
ประมงที
ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU Fishing) และกําไรจากการดําเนินงานลดลงเนื
องจากโครงการ PCS มคี่าใชจ้่ายในการดําเนินงานที
ไม่ไดแ้ปรผนัตาม
รายไดข้องโครงการ (Fixed operating cost) ทั CงนีC ตั Cงแต่ปลายไตรมาส 1 ของปี 2560 ปรมิาณการรบัฝากสนิคา้ในหอ้งเยน็ไดก้ลบัมามปีรมิาณการฝากในระดบัสงูขึCน 
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ตารางต่อไปนีCแสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัสนิคา้ของโครงการดาตา้เซฟ ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์ 
อาคารคลงัสินค้า โครงการดาต้าเซฟ  

(เฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัอาคารคลงัสินค้าที�กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเท่านั,น) 
สาํหรบังวดปี                                      สาํหรบังวด 3 เดือน           

สิ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม สิ,นสดุวนัที� 31 มีนาคม 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดค้า่บรกิารรบัฝากและจดัการเอกสาร (หน่วย: ลา้นบาท) 69.77 75.11 73.03 20.00 
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท)/1 39.75 38.83 39.04 10.07 
กําไรจากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) 30.03 36.28 33.98 9.94 
พืCนที
อาคารคลงัสนิคา้ (หน่วย: ตารางเมตร) 9,288 9,288 9,288 9,288 

ที �มา JWD  
หมายเหตุ  /1 ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าเชา่ ตน้ทุนค่าพสัดุ ตน้ทุนแรงงานฝา่ยปฏบิตักิาร และค่าเสื �อมราคา เป็นตน้ 
 
ตารางต่อไปนีCแสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัสนิคา้ของโครงการทพิย ์7  รวมทั Cงอตัราการเช่าพืCนที
ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

อาคารคลงัสินค้า โครงการทิพย ์7/1 

(เฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัอาคารคลงัสินค้าที�
กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเท่านั,น) 

สาํหรบังวดปี                                       
สิ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวด 3 เดือน 
สิ,นสดุวนัที� 31 มีนาคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รายไดค้า่เช่าหลกั (หน่วย: บาท) 3,880,000  18,750,000  30,790,000 10,380,000  
รายไดค้า่บรกิาร (หน่วย: บาท) /2 -    -    -    60,170 
รายไดค้า่เช่ารวม (หน่วย: บาท) 3,880,000 18,750,000  30,790,000 10,440,170 
คา่ซ่อมแซมและบํารงุรกัษาอาคาร (หน่วย: บาท) /3 - 9,843 524,482 3,165 
กําไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซมและบํารงุรกัษาอาคาร 
(หน่วย: บาท) /4 

3,880,000 18,740,157 30,265,518 10,437,005 

พืCนที
เช่าอาคารคลงัสนิคา้ (หน่วย: ตารางเมตร) 5,853.60 16,847.10 21,651.10 21,651.10 
อตัราการเช่าพืCนที
 (หน่วย: รอ้ยละ) 100.00 77.81 100.00 100.00 
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ที �มา TIP 
หมายเหตุ  /1   อาคารคลงัสนิคา้โครงการทพิย์ 7 ก่อสรา้งแลว้เสรจ็พรอ้มใหเ้ชา่ครั �งแรกในเดอืนสงิหาคม 2557 

/2  รายไดค้่าบรกิาร เป็นรายไดท้ี �เรยีกเกบ็จากสญัญาบรกิาร (Service Agreement) ซึ �งเกี �ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารพื�นที �ส่วนกลาง (Common Area Service) และการใหบ้รกิารทั �วไป 
/3  ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ ประกอบดว้ย ค่ารกัษาความสะอาด ค่าซ่อมแซมอาคารทั �วไป ค่าจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั ค่าบํารุงรกัษาเชงิป้องกนั และค่าตรวจสอบอาคาร โดยในปี 2559 ค่าใชจ้่ายดงักล่าวค่อนขา้ง  
    สงูเนื �องจากมคี่าใชจ้่ายในการปรบัสภาพพื�นที �ของคลงัสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านตามความตอ้งการของผูเ้ชา่ซึ �งเป็นค่าใชจ้่ายที �เกดิขึ�นเพยีงครั �งเดยีว 
/4  กาํไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอาคาร คาํนวณจาก รายไดค้่าเชา่รวม ลบ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอาคาร 
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1.7 การกู้ยืมเงิน 
การเขา้ลงทุนในครั CงนีCของกองทรสัต ์กองทรสัตจ์ะใชแ้หล่งเงนิทนุสว่นหนึ
งจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจาํนวนไม่เกนิ 
665 ล้านบาท โดยกองทรสัต์จะเข้าทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบนัการเงิน (“ผู้ให้กู้”) 
ภายหลงัวนัก่อตั Cงกองทรสัต์ และก่อนวนัที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรกในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรก 
ทั CงนีC ผู้ให้กู้ได้เสนอวงเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวนไม่เกิน 665 ล้านบาท เพื
อใช้สําหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก โดยขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของการกูย้มืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามที
กําหนดในสญัญา
เงนิกูร้ะหว่างกองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้ ้โดยมเีงื
อนไขที
สาํคญัดงัต่อไปนีC  

ผูใ้หกู้ ้ ธนาคารพาณิชย ์และ/หรอื สถาบนัการเงนิ 
ผูกู้ ้ ทรสัตีกระทําในนามของทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
วงเงนิกู ้ ไม่เกนิ  665 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบีCย อตัราดอกเบีCยอา้งองิตามอตัราดอกเบีCย MLR (Minimum Loan Rate) หรอื อตัรา

ดอกเบีCยอา้งองิตามอตัราดอกเบีCยอื
น โดยอตัราดอกเบีCยในปีที
 1 จะไม่เกนิอตัรา
ดอกเบีCยเทยีบเท่าอตัราดอกเบีCย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอ้ยละ 2.00 
และอตัราดอกเบีCยตลอดอายุสญัญาเงินกู้จะไม่เกินอตัราดอกเบีCยเทียบเท่าอตัรา
ดอกเบีCย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอ้ยละ 1.25 
 
โดยอตัราดอกเบีCย “MLR” (Minimum Loan Rate) คอืผลเฉลี
ยของอตัราดอกเบีCย
สาํหรบัเงนิกูข้องลกูคา้รายใหญ่ชั Cนดขีองธนาคารพาณิชยไ์ม่น้อยกว่า 2 ธนาคาร 

อายุสญัญาเงนิกู ้ 5 ปี 
การชาํระเงนิตน้ ชําระคืนครั Cงเดยีวทั Cงจํานวน ณ วนัครบกําหนดอายุสญัญาเงนิกู้ โดย ณ วนัครบ

กําหนดอายุ สญัญาเงนิกู ้ในปีที
 5 ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาทางเลอืกในการ
ระดมทุนด้วยวิธต่ีางๆ โดยจะคํานึงถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิ ณ ขณะนั Cน 
เพื
อประโยชน์สูงสุดของกองทรสัต์ เช่น การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ
มเติม การ
เสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บรษิัทประกนัภัย 
และ/หรอื นิตบิุคคลประเภทอื
น เพื
อชาํระคนืหนีCเดมิ (Refinancing) เป็นตน้ 

การชาํระดอกเบีCย ชาํระดอกเบีCยเป็นรายเดอืน 
หลกัประกนัการกูย้มื 1) จาํนองที
ดนิและสิ
งปลูกสรา้งของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรก ซึ
งมี

มลูค่าหลกัประกนัรวมไม่น้อยกว่ายอดเงนิกู ้
2) การโอนสทิธิอย่างมีเงื
อนไขในสญัญาเช่าและบริการของผู้เช่าพืCนที
ที
มีอายุ

มากกว่า 3 ปี 
3) การโอนสทิธอิย่างมเีงื
อนไขในกรมธรรม์ประกนัภยั และสลกัหลงัใหผู้ใ้ห้กูเ้ป็น

ผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 
4) หลกัประกนัการกูย้มือื
นๆ (ถ้าม)ี ตามที
กองทรสัต์และผูใ้หกู้อ้าจจะกําหนดใน

สญัญาเงนิกู ้
ขอ้ปฏบิตัทิางการเงนิ - ผู้กู้จะต้องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนีCสินที
มีภาระดอกเบีCยต่อมูลค่า

ทรพัยส์นิรวม (Interest Bearing Debt/Total Asset Value) ไม่เกนิรอ้ยละ 35 
- ผู้กู้จะต้องดํารงสถานะอตัราส่วนการก่อหนีCสนิที
มีภาระดอกเบีCยต่อ EBITDA 
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(Interest Bearing Debt/ EBITDA Ratio) ไม่เกนิ 5 เท่า 
(EBITDA = กําไรจากการดําเนินงาน ก่อนหกัดอกเบีCยและค่าใชจ้่ายทางการ
เงนิ ภาษี ค่าเสื
อมราคา ค่าตดัจําหน่าย และไม่รวมการปรบัปรุงรายการอื
นที

มใิช่เงนิสด อาทเิช่น รายการปรบัปรุงจากการวดัค่าเงนิลงทุน) 

ขอ้ปฏบิตัอิื
นๆ - JWD และ/หรอื TIP จะดํารงสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทั Cงหมดของกองทรสัต์ เฉพาะที
มกีาร
ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ครั Cงแรก ตลอดอายุสญัญาเงนิกู ้(5 ปีนับแต่วนั
จดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ _) 

 

ทั CงนีC บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจกําหนดใหม้กีารกนัเงนิสาํรองสาํหรบัการชําระคนืเงนิกูไ้ม่ว่าจะครบ
กําหนดชําระหนีCแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะคํานึงถึงจํานวนเงนิกู้ยมื ระยะเวลาการชําระหนีC 
ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ และสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ในการกําหนด
วงเงินกันสํารอง โดยจะเปิดเผยจํานวนเงินกันสํารองในแต่ละปีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของ
กองทรสัต ์

เมื
อครบกาํหนดอายุสญัญาเงนิกู ้หรอืในการรไีฟแนนซ ์(Refinance) เงนิกู ้บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
พจิารณาปจัจยัต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งในการระดมทุน/รไีฟแนนซ ์เช่น เงื
อนไขในสญัญาเงนิกู ้อตัราดอกเบีCย การเสนอ
ขายตราสารหนีCประเภทอื
นโดยกองทรสัต ์เป็นตน้ เพื
อใหก้องทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัประโยชน์สงูสดุ 

ทั CงนีC กองทรสัต์อาจมคีวามเสี
ยงที
เกดิขึCนจากการกูย้มืเงนิ ซึ
งผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ
มเตมิได้จาก
สว่นที
 2 ขอ้ 1 ปจัจยัความเสี
ยง 

ผูก่้อตั Cงทรสัตแ์ละที
ปรกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าการกูย้มืเงนิเพื
อใชส้าํหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์
เขา้ลงทุนครั Cงแรกนั Cนจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เมื
อเทยีบกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เตม็มูลค่าการ
ลงทุน โดยจะส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ดีขึCน ทั CงนีC ผู้ก่อตั Cงทรัสต์และที
ปรึกษาทางการเงินได้
คาํนึงถงึการบรหิารความเสี
ยงดา้นสภาพคล่องของกองทรสัตด์ว้ย ซึ
งดอกเบีCยที
กองทรสัตต์อ้งชาํระในการกูย้มืเงนิ
ในครั CงนีCอยู่ในเกณฑ์ที
ใกลเ้คยีงกบัอตัราการกูย้มืเงนิของลูกค้าชั Cนดทีี
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศส่วนใหญ่เสนอ
ใหก้บัลกูคา้ของตนในอุตสาหกรรมที
ใกลเ้คยีงกนั และอยู่ภายใตเ้งื
อนไขที
ใกลเ้คยีงกนั 

 
1.8 ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐานสาํหรบัปีตั ,งแต่วนัที� 1 มกราคม 

2561 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
 
ขอ้มูลที
ระบุในหวัขอ้นีCไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตี แต่เป็นขอ้มูลในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมติฐานหลายประการที
ระบุอยู่ในภาคผนวก 3  
ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปนัสว่นกาํไรตามสมมตฐิานสาํหรบัปีตั Cงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที
 31 
ธนัวาคม 2561 และอยู่ภายใต้ความเสี
ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ
งอาจทําใหผ้ลที
เกดิขึCนจรงิแตกต่าง
อย่างมนียัสาํคญัจากที
ประมาณการไว ้ทั CงนีC ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และที
ปรกึษาทางการเงนิไม่รบัรอง หรอืรบัประกนั
ขอ้มูลในส่วนนีC และไม่รบัรองหรอืรบัประกนัการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานที
ระบุในประมาณการ รวมทั Cงไม่
รบัรองว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผลหรือถูกต้อง เนื
องจากข้อมูลดงักล่าวจัดทําบน
สมมตฐิานในช่วงที
จดัทาํรายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิท่านั Cน รายไดห้รอืประโยชน์ตอบแทนที
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จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที
แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที
จ่ายให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ที
ปรากฏในประมาณการของกองทรสัต์ นอกจากนีCประมาณการกําไรและประโยชน์ตอบแทนที
จ่าย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไม่ไดร้บัการปรบัปรุงสาํหรบัเหตุการณ์ใดๆ ที
เกดิขึCนภายหลงัจากวนัที
ของเอกสารฉบบันีC 
ดงันั Cน ขอ้มูลทางการเงนิที
คาดการณ์ในเอกสารฉบบันีCอาจแตกต่างจากผลที
เกดิขึCนอย่างมนีัยสาํคญั ซึ
งผูล้งทุน
ควรศกึษาสมมติฐานการประมาณการ และระมดัระวงัในการใช้ขอ้มูลประมาณการในส่วนนีC (โปรดพจิารณา
รายละเอยีดเพิ
มเตมิใน สว่นที
 2 ขอ้ 5 ประมาณการงบกาํไรขาดทุนของกองทรสัตส์าํหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืน
หลังจากก่อตั Cงกองทรัสต์ โดยสมมติฐานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนัส่วนกําไรตาม
สมมตฐิานมคีวามไม่แน่นอน และขึCนอยู่กบัความเสี
ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑ์
ที
เกี
ยวข้อง และการแข่งขนั ซึ
งอาจส่งผลให้ผลประกอบการที
แท้จริงแตกต่างจากที
ประมาณการไว้อย่างมี
นยัสาํคญัและอาจสง่ผลต่อมลูค่าที
ไดล้งทุนในกองทรสัต)์ 
 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนกาํไรตามสมมติฐานสาํหรบัปีตั ,งแต่ 
วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 
 หน่วย : ล้านบาท 

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร/1 175.31 
ค่าใชจ้่ายที
เกี
ยวกบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (5.43) 
กาํไรสุทธิของอสงัหาริมทรพัย ์ 169.89 
ดอกเบีCยรบั 0.31 
  
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรสัตแ์ละการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (12.42) 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี (5.04) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ (0.59) 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจาํหน่าย (0.94) 
ค่าใชจ้่ายอื
นในการบรหิารกองทรสัต ์ (2.15) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (27.93) 
รวมค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์ (49.07) 
  
กาํไรสุทธิจากการลงทุน 121.13 
บวกกลบั ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจาํหน่าย 0.94 
หกัออก รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารที
มไิดร้บัชาํระเป็นเงนิสดจรงิ (7.75) 
ประมาณการเงินสดสุทธิที�สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุน 114.33 
ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไรและการแบ่งสว่นทุน (รอ้ยละ) 100.00 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุน  114.33 
จาํนวนหน่วยทรสัต์/2 (ลา้นหน่วย) 154.97 
ราคาเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บาท) 10.00 
ประมาณการการปนัสว่นแบง่กาํไรและการแบ่งสว่นทุนต่อหน่วย (บาท) 0.7377 
ประมาณการการปนัสว่นแบง่กาํไรต่อหน่วย (บาท) 0.7316 
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 หน่วย : ล้านบาท 
ประมาณการแบง่สว่นทุนจากรายการที �ไมใ่ช่รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที �เป็นเงนิสดต่อ
หน่วย(บาท) 

0.0061 

ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไร (รอ้ยละ) 7.32 
ประมาณการการแบง่สว่นทุนจากรายการที �ไมใ่ชร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที �เป็นเงนิสด 
(รอ้ยละ) 

0.06 

/1 รายไดจ้ากค่าเชา่และค่าบรกิารโดยใชว้ธิอีตัราเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่าและบรกิารคํานวณจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบรกิารที �ได้รบัชาํระเป็นเงนิสด
จรงิจาํนวน 167.56 ลา้นบาทปรบัปรุงดว้ยรายไดจ้ากค่าเชา่และบรกิารที �มไิดร้บัชาํระเป็นเงนิสดจรงิจาํนวน 7.75 ลา้นบาท 

/2 จาํนวนหน่วยทรสัตด์งักล่าวเป็นตวัเลขอา้งองิเพื �อใชใ้นการคาํนวณเท่านั �น จาํนวนหน่วยทรสัตท์ี �กองทรสัตจ์ะลงทุนสุดทา้ยอาจแตกต่างจากที �ประมาณการนี�ไว้
ได ้ทั �งนี� จาํนวนหน่วยทรสัตท์ี �ใชเ้ป็นตวัเลขอา้งองินี�คาํนวณจากประมาณการระดมทุนที � 1,549.7 ลา้นบาท และราคาหน่วยทรสัตท์ี � 10 บาทต่อหน่วย 

 

1.9 การวิเคราะหค์วามไวต่อการเปลี�ยนแปลง (Sensitivity Analysis) สาํหรบัช่วงมูลค่าทรพัยสิ์นที�กองทรสัต์
เข้าลงทุนครั ,งแรก 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที
ปรกึษาทางการเงนิพจิารณาว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีCยเงนิกูย้มื อา้งองิตามอตัรา
ดอกเบีCย MLR อาจเป็นปจัจยัหลกัที
มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างมีนัยสําคญั ทางที

ปรกึษาทางการเงนิจงึจดัทําการวเิคราะหค์วามไวต่อการเปลี
ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการ
อตัราการปนัส่วนกําไรสาํหรบังวด 12 เดอืน ประจํางวด วนัที
 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 จาก
สมมตฐิานการเปลี
ยนแปลงของอตัราดอกเบีCย MLR สามารถสรุปไดด้งันีC 

กรณี ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(ร้อยละ) 

 
ประมาณการการปันส่วนแบง่

กาํไรสทุธิ (ร้อยละ) 

ประมาณการการแบ่งส่วนทุน
จากรายการที�ไม่ใช่รายได้และ

ค่าใช้จ่ายที�เป็นเงินสด  
(ร้อยละ) 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรสัต ์(ร้อยละ) 

Best Case  
อตัราดอกเบีCย MLR รอ้ยละ 6.00 

7.38 

0.06 

7.44 

Base Case 
อตัราดอกเบีCย MLR รอ้ยละ 6.20 

7.32 7.38 

Worst Case 
อตัราดอกเบีCย MLR รอ้ยละ 6.40 

7.26 7.32 

 

ทั CงนีC โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเตมิในสว่นที
 2 ขอ้ 5  ประมาณการงบกาํไรขาดทุนของกองทรสัตส์าํหรบัรอบ
ระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากก่อตั Cงกองทรสัต ์ 

นอกจากนีC เนื
องจากมูลค่าสงูสุดที
ไม่เกนิ 2,215.00 ลา้นบาทดงักล่าว อาจมใิช่เป็นมูลค่าสุดทา้ยที
กองทรสัต์เขา้
ลงทุนครั Cงแรก ซึ
งการกาํหนดมลูค่าสดุทา้ยที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั CงแรกจะขึCนกบัปจัจยัหลายประการ อาท ิความ
ต้องการของนักลงทุนทั Cงนักลงทุนสถาบนั (ผ่านกระบวนการแสดงความต้องการ หรอื Bookbuilding Process) 
และรายย่อย รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดทุน ดงันั Cนผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที
ปรกึษาทางการเงนิจงึจดัทํา
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการปนัส่วนกําไรสาํหรบังวด 12 เดอืน 
ประจาํงวด วนัที
 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 จากสมมตฐิานการเปลี
ยนแปลงของมลูค่าทรพัยส์นิ
ที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกซึ
งสามารถสรุปไดด้งันีC 
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 ประมาณการ ช่วงมูลค่าทรพัยสิ์นที�กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน 
มลูค่าทรพัยส์นิที�กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 

(ลา้นบาท) 
 2,214.66   2,192.83   2,171.32   2,150.19   2,128.98  

วงเงนิกูย้มืระยะยาว (ลา้นบาท)  665.00   658.00   652.00   646.00   639.00  
ค่าใชจ้่ายดอกเบี%ย (ลา้นบาท)  27.93  27.64  27.38  27.13  26.84 
ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆที�
เกี�ยวกบัการบรหิารกองทรสัต ์(ลา้นบาท) 

 20.19  20.05  19.95  19.85  19.75 

ประมาณการเงนิสดสทุธทิี�สามารถนํามา
ปนัสว่นแบ่งกาํไรและแบ่งสว่นทนุ (ลา้น
บาท) 

 114.33   114.76   115.12   115.47   115.87  

ประมาณการการปนัสว่นแบง่กาํไรและ
การแบ่งสว่นทุนต่อหน่วย (บาท) 

 0.7377   0.7477   0.7577   0.7677   0.7776  

ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไร 
(รอ้ยละ) 

7.32 7.42 7.52 7.62 7.72 

ประมาณการการแบ่งสว่นทุนจากรายการ
ที
ไมใ่ชร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที
เป็นเงนิสด 
(รอ้ยละ) 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไร
และการแบ่งสว่นทุน (รอ้ยละ) 

7.38 7.48 7.58 7.68 7.78 

โดยตวัเลขมูลค่าทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรก และ ประมาณการเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ต่อ
หน่วย ที
แสดงในตารางขา้งตน้ เป็นตวัเลขที
ใชอ้ธบิายเพื
อใหเ้กดิความเขา้ใจในผลกระทบและเพื
อประกอบการ
ตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน โดยมไิด้เป็นการแสดงถึงตวัเลขมูลค่าทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรกจรงิ 
กล่าวคอื มูลค่าทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Cงแรกอาจไม่ใช่ตวัเลขที
แสดงในตารางขา้งต้น (แต่จะไม่เกนิ
มลูค่าสงูสดุที
กาํหนดไว ้2,215.00 ลา้นบาท) 
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1.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลกัที�เรียกเกบ็จากผูจ้องซื,อหรอืผูถ้ือหน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัต ์
 
1.10.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมดที�เรียกเกบ็จากกองทรสัต ์
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายสาํหรบัการดาํเนินงานกองทรสัต ์12 เดอืนแรก 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั ,ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั ,ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รวม ร้อยละ 10.00 ของ 
NAV  

- - - - 

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ รอ้ยละ 0.75 ของ 
TAV โดยมี

ค่าธรรมเนียมขั Cนตํ
า
ไมน่้อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 
ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขั Cนตํ
า
ไมน่้อยกว่า  
5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รายเดอืน 
 

ตามที
จ่ายจรงิ ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึ�ง
ทรพัยส์ินของกองทรสัต ์
(Acquisition fee)  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิที
ไดม้าของกองทรสัต์
ในแต่ละคราว 

ค่าธรรมเนียมในการจาํหน่าย
ไปซึ�งทรพัยส์ินของกองทรสัต ์
(Disposal fee)  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าที

ตํ
ากว่าระหว่างทรพัยส์นิที

จาํหน่ายไปของกองทรสัต์ในแต่
ละคราว และราคาประเมนิที
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั ,ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั ,ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

จดัทาํโดยผูป้ระเมนิราคาที
อยู่ใน
บญัชรีายชื
อที
ไดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

• ค่าธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ รอ้ยละ 1.00  
ของ TAV โดยมี

ค่าธรรมเนียมขั Cนตํ
า
ไมน่้อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รอ้ยละ 0.22 ของ 
TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขั Cนตํ
า
ไมน่้อยกว่า  
5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รายเดอืน 
 

- - 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน รอ้ยละ 0.10 ของ 
NAV 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.038 
ต่อปีของ NAV 

รายเดอืน 
 

- - 

• ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
  
  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.75 
ของรายไดสุ้ทธจิาก

สญัญาเช่าและสญัญา
บรกิารสาํหรบั

ค่าธรรมเนียมการ
บรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิหลกั และไม่
เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อ
ปีของกาํไรจากการ
ดาํเนินงานสาํหรบั
ค่าธรรมเนียมพเิศษ 

ค่าธรรมเนียมการ
บรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิหลกัของ
กองทรสัต์ ซึ
งชาํระ
ใหก้บัผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ มอีตัรา
ดงันีC  

(1) ค่าธรรมเนียม
การบรหิาร
จดัการ
ทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต์ 

รายเดอืน 
 

- - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั ,ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั ,ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

(Performance 
Fee) สาํหรบัปี
ที
 1 ถงึปีที
 3 
และปีที
 4 
นบัตั Cงแต่วนัที

ไดม้าซึ
ง
ทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต์
ในแต่ละคราว
คดิที
รอ้ยละ 
2.00 และรอ้ย
ละ 2.75 ของ
รายไดสุ้ทธจิาก
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร
ตามลาํดบั 

(2) ค่าธรรมเนียม
พเิศษ 
(Incentive 
Fee) สาํหรบัปี
ที
 1 ถงึปีที
 3 
และปีที
 4 
นบัตั Cงแต่วนัที
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั ,ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั ,ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ไดม้าซึ
ง
ทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต์
ในแต่ละคราว
คดิที
รอ้ยละและ 
3.00 และรอ้ย
ละ 4.00 ต่อปี
ของกาํไรจาก
การดาํเนินงาน
ของกองทรสัต์
ตามลาํดบั 

 

นอกจากนีC ยงัมี
ค่าใชจ้่ายอื
นๆ ที

เกี
ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่า
นายหน้า และค่า
ดแูลระบบสาธาร- 
ณูปโภคส่วนกลาง 
โดยที
 

ค่านายหน้ามอีตัรา
ดงันีC 

อตัรา 0.50 
เดอืนของอตัรา
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั ,ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั ,ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร ใน
กรณผีูเ้ช่าราย
เดมิต่ออายุ
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร
เป็นระยะเวลา 
3 ปี หรอื ลดลง
หรอืเพิ
มขึCน 
(แลว้แต่กรณ)ี 
เป็นสดัส่วน
ตามระยะเวลา
การเช่าจรงิ ใน
กรณผีูเ้ช่าราย
เดมิต่ออายุ
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร
เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 3 ปี 
หรอืเกนิกว่า 3 
ปี และอตัรา 1 
เดอืนของอตัรา
ค่าเช่าและ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั ,ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั ,ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าบรกิาร ใน
กรณผีูเ้ช่าราย
ใหมท่าํสญัญา
เช่าและสญัญา
บรกิารเป็น
ระยะเวลา 3 ปี 
หรอื ลดลงหรอื
เพิ
มขึCน 
(แลว้แต่กรณ)ี 
เป็นสดัส่วน
ตามระยะเวลา
การเช่าจรงิ ใน
กรณผีูเ้ช่าราย
เดมิต่ออายุ
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร
เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 3 ปี 
หรอืเกนิกว่า 3 
ปี 

ค่าดแูลระบบสาธาร- 
ณูปโภคส่วนกลาง 
(Common Area 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั ,ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั ,ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

Service Fee) คดิที

อตัราเริ
มตน้ 3.00 
บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน  

• ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการดาํรงสถานะเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

รอ้ยละ 0.05 ของทุน
ชาํระแลว้ 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 0.05 ของทุน
ชาํระแลว้ 

รายปี - - 

• ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี รอ้ยละ 0.13 ของ 
NAV 

ตามที
จ่ายจรงิ รายปี - - 

• ดอกเบีCยและค่าธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิจากธนาคาร ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ - - - 

• ค่าธรรมเนียมที
ปรกึษาทางการเงนิ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามที
จ่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมที
ปรกึษาอื
นๆ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามที
จ่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ - - - รอ้ยละ 3.00 ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่า
หน่วยทรสัต์ที
เสนอขาย 

• ค่าธรรมเนียมเกี
ยวกบัการจดัหาเงนิกูย้มื หรอืการออกตราสารที
มี
ลกัษณะเดยีวกนั 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์กรณทีี
มกีารระดมทุน - - - รอ้ยละ 1.00 ตามที
จ่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์และการจดัทาํเอกสาร
ประกอบประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายอื
นๆ (รายละเอยีดค่าใชจ้่ายอื
นๆเป็นไปตามที
ปรากฏใน ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ  ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั ,ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั ,ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ส่วนที
 2 หวัขอ้ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที
เรยีกเกบ็จาก
กองทรสัต)์ 
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1.11 เงื�อนไขในการยกเลิกการก่อตั ,งกองทรสัต ์
ในกรณีที
มเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ
งดงัต่อไปนีC ผูก่้อตั Cงทรสัตจ์ะยกเลกิการการจดัตั Cงกองทรสัต ์

1) มผีู้จองซืCอไม่ถึง 250 ราย หรอืมกีารกระจายการถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์
เกี
ยวกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

2) มลูค่าหน่วยทรสัตท์ี
จองซืCอมมีลูค่าไม่เพยีงพอที
จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ุกรายการที
ระบุไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนงัสอืชีCชวนหรอืไม่ถงึจาํนวนตามที
ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีCชวน 

3) มีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนั ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์และผู้จดัจําหน่าย
หน่วยทรสัต์ ผู้ก่อตั Cงทรสัต์ทรสัต ีผู้จดัจําหน่าย หรอืผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑ์ที

กาํหนดและไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

4) ไม่สามารถโอนเงนิที
ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ีเพื
อก่อตั Cงกองทรสัต์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 
วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

5) เมื
อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลี
ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญัทางด้านกฎหมายการเงนิ เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืการเมอืงทั Cงในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญัที
มผีลกระทบ
ต่อทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรก 

6) เมื
อมเีหตุที
ทาํใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการ สั 
งระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืไม่
สามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ี
เสนอขายได ้

7) มเีหตุอื
นใดตามเงื
อนไขการบอกเลิกสญัญาที
กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั Cงผู้จดัจําหน่ายและรบัประกนัการ
จาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

 

2. ความเสี�ยงสาํคญัของการลงทนุในหน่วยทรสัต ์
การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ 
อนิดสัเตรยีล โกรท มคีวามเสี
ยง  ผูล้งทุนควรพจิารณาปจัจยัความเสี
ยงดงัต่อไปนีCอย่างรอบคอบก่อนที
จะตดัสนิใจ
ลงทุน  ทั CงนีC ในสว่นนีCจะกล่าวถงึความเสี
ยงสาํคญัของการลงทุนโดยสรุปเท่านั Cน เนืCอหาในรายละเอยีดของปจัจยั
ความเสี
ยงไดร้ะบุไวใ้นสว่นที
 2 ขอ้ 1 ปจัจยัความเสี
ยง ของแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันีC 

2.1 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบักองทรสัตห์รอืการดาํเนินงานของกองทรสัต ์
1. สมมตฐิานในรายงานประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปนัส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมตฐิานมคีวามไม่

แน่นอน และขึCนอยู่กบัความเสี
ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑท์ี
เกี
ยวขอ้ง 
และการแขง่ขนั ซึ
งอาจส่งผลใหผ้ลประกอบการที
แทจ้รงิแตกต่างจากที
ประมาณการไวอ้ย่างมนีัยสาํคญั
และอาจสง่ผลต่อมลูค่าที
ไดล้งทุนในกองทรสัต ์

2. ความเสี
ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึCนอยู่กับความสามารถของผู้จ ัดการกองทรสัต์ และ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์
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3. ความเสี
ยงที
กองทรสัต์อาจสญูเสยีผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจสญูเสยีบุคลากรที
เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูและบุคลากรที
มี
ความเชี
ยวชาญในการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์

4. ความเสี
ยงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที
อาจเกดิขึCน 
5. รายไดข้องกองทรสัต์ขึCนอยู่กบัฐานะทางการเงนิของผูเ้ช่าพืCนที
 และการตดัสนิใจต่ออายุสญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิาร เมื
อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของผูเ้ช่าพืCนที
สิCนสดุลง 
6. ความเสี
ยงจากการที
ผูเ้ช่าพืCนที
ไม่ใหค้วามยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกบักองทรสัต ์
7. ความเสี
ยงจากการที
กองทรสัต์ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สนิหลกั เนื
องจากคู่สญัญาไม่ปฏบิตัิ

ตามสญัญาที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนและการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์
8. ความเสี
ยงที
อาจเกดิขึCนอนัเป็นผลจากการที
กองทรสัตก์ูย้มืเงนิ 
9. กองทรสัต์ต้องพึ
งพาเจ้าของทรพัย์สนิ หรือบุคคลที
เจ้าของทรพัย์สนิกําหนดสําหรบัการให้บรกิารสิ
ง

อาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคสว่นกลางบางประการ 
 

2.2 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
1. ความเสี
ยงจากการแข่งขนัที
สงูขึCน ซึ
งอาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพืCนที
 อตัราการเช่า และอตัรา

ค่าเช่า 
2. ความเสี
ยงจากการกระจุกตวัของกลุ่มผูเ้ช่าหลกั และความเสี
ยงในการสญูเสยีกลุ่มผูเ้ช่าหลกัซึ
งอาจทาํให้

รายไดข้องกองทรสัตเ์ปลี
ยนแปลงไป  
3. ความเสี
ยงเกี
ยวกบัใบอนุญาตเพื
อใชใ้นการประกอบกจิการของผูเ้ช่าหลกั 
4. ความเสี
ยงเกี
ยวกบัขอ้จาํกดัในการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิของโครงการทพิย ์7 โครงการเจดบัเบิCลยดู ี

แปซฟิิค และโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็   
5. ความเสี
ยงเกี
ยวกบัทางเขา้ออกสูท่างสาธารณะของโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 
6. ความเสี
ยงจากการที
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ตั Cงอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณ

ใกลเ้คยีงสนามบนิสวุรรณภูม ิ
7. ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกอาจมคีวามชาํรุดบกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิี
ผดิกฎหมายและ

กฎระเบยีบ หรอือาจมคีวามบกพร่องอื
น 
8. ความเสี
ยงที
ทรพัยส์นิอาจมสีภาพดอ้ยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรอืความเสี
ยงที
เงนิเกบ็สาํรองเพื
อ

การซ่อมแซม หรอืการปรบัปรุงใหญ่ในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจมไีม่เพยีงพอ 
9. ความเสี
ยงเกี
ยวกบัการไดม้าซึ
งอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

 
2.3 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

1. ความเสี
ยงโดยทั 
วไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2. กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

การขาดทางเลอืกอื
นในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์
3. ความเสี
ยงทางการเมอืง 
4. การเปลี
ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 
5. ความเสี
ยงจากกรณีทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนถูกเวนคนื 
6. ความเสี
ยงเกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ที
กองทรสัต์ถือครองนั Cนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์

เพิ
มขึCนรวมทั Cงค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการต่างๆ เพิ
มขึCน 
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7. ความเสี
ยงเกี
ยวกบัเงนิชดเชยจากการประกนัภยั 
8. ความเสี
ยงจากการที
คู่สญัญาอาจพจิารณาเลื
อนชําระค่าเช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื
องมาจากการที


ทรพัยส์นิที
เช่าเสยีหายหรอืถูกทําลายอนัมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้
ลงทุนครั Cงแรก  

9. ความเสี
ยงจากภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และการก่อวนิาศภยั 
 
2.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

1. ความเสี
ยงจากมูลค่าของอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิมูลค่าโดยผูป้ระเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิไม่ไดเ้ป็นเครื
องแสดงมลูค่าที
แทจ้รงิของอสงัหารมิทรพัย ์และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนดงักล่าวนั Cนจะเป็นไปตามมลูค่าประเมนิไม่ว่าในปจัจุบนัหรอืในอนาคต 

2. ความเสี
ยงจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
3. ความเสี
ยงเกี
ยวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์และผลประโยชน์

ตอบแทนที
ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรสัต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที
กองทรัสต์ได้รบัจากการ
ดาํเนินการของอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตล์งทุน 

4. ความเสี
ยงจากผลการดาํเนินงานจรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัจากประมาณการกาํไร 
5. ความเสี
ยงจากตลาดสาํหรบัการลงทุนและซืCอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ในประเทศไทยเป็นตลาดค่อนขา้งใหม่ 
6. การเปลี
ยนแปลงนโยบายทางภาษทีี
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
7. ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้
8. เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัตอ์าจจะน้อยกว่าจาํนวนเงนิที
ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดล้งทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรสัตใ์นครั CงนีC 
9. ความเสี
ยงอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ั Cงจาํนวน 
10. ความเสี
ยงเกี
ยวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการซืCอขาย

หน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์
11. ความเสี
ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซืCอขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์
12. ความเสี
ยงดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 
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ส่วนที� 2  
ข้อมูลเกี�ยวกบักองทรสัต ์

 
1. ปัจจยัความเสี�ยง 

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม  
อนิดสัเทรยีล โกรท (AIMIRT) มคีวามเสี
ยง ผู้ลงทุนควรพจิารณาขอ้มูลทั Gงหมดที
อยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีG 
รวมทั Gงปจัจยัความเสี
ยงดงัต่อไปนีGอย่างรอบคอบก่อนที
จะตดัสนิใจลงทุน  

ข้อความดังต่อไปนีGแสดงถึงปจัจยัความเสี
ยงที
มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์หรือมูลค่า
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ นอกจากนีGนอกเหนือจากปจัจยัความเสี
ยงที
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีGแลว้ยงั
อาจมปีจัจยัความเสี
ยงอื
นๆ ซึ
งบรษิทัฯ ไม่อาจทราบไดใ้นขณะนีGหรอืเป็นความเสี
ยงที
บรษิทัฯ พจิารณาในขณะนีGว่าไม่เป็น
สาระสาํคญัแต่ความเสี
ยงดงักล่าวอาจเป็นปจัจยัความเสี
ยงที
มคีวามสาํคญัต่อไปไดใ้นอนาคต ความเสี
ยงที
ปรากฏในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูฉบบันีGและความเสี
ยงที
อาจมขีึGนในอนาคตอาจมผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อธุรกจิผลการดําเนินงาน
และสถานะทางการเงนิของกองทรสัต์หรอืมูลค่าหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ขอ้ความในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีGเช่นการใช้ถ้อยคําว่า “เชื
อว่า” 
“คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มแีผนจะ” “ตั Gงใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรอืประมาณการทางการเงนิ โครงการในอนาคต 
การคาดการณ์เกี
ยวกบัผลประกอบการธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การเปลี
ยนแปลงของกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งในการ
ประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ นโยบายของรฐัและอื
นๆ เป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตอนัเป็นความเหน็ของ
บรษิทัฯ ในปจัจุบนั และมไิดเ้ป็นการรบัรองผลการประกอบการหรอืเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว นอกจากนีGผลการ
ดาํเนินงานที
เกดิขึGนจรงิกบัการคาดการณ์หรอืคาดคะเนอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญั 

บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกโดยตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ที

เกี
ยวขอ้ง (Due Diligence) ก่อนการตดัสนิใจเขา้ลงทุนโดยบรษิทัฯ ไดศ้กึษารายงานของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
และรายงานทางวศิวกรรมของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกอย่างละเอยีดอย่างไรกด็กีารตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ 
ที
เกี
ยวขอ้งไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าทรพัยส์นิหลกัที
ลงทุนไม่มคีวามเสยีหายหรอืชาํรุดบกพร่องอนัอาจทาํใหก้องทรสัต์มี
ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมในจาํนวนที
สงูกว่าจํานวนที
ระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีG เนื
องจากความ
บกพร่องบางอย่างของอสงัหารมิทรพัย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรอืไม่สามารถตรวจพบได้ เนื
องจากขอ้จํากดัในการ
ตรวจสอบ รวมไปถงึเทคนิคที
ใชใ้นการตรวจสอบ หรอืปจัจยัอื
นๆ ที
เป็นขอ้จํากดัในการตรวจสอบของทั Gงผูป้ระเมนิราคา 
และวศิวกร 

นอกจากนีGรายงานของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิและรายงานทางวศิวกรรมของทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gง
แรกอาจมขีอ้บกพร่องหรอืไม่ถูกต้องทั Gงหมดหรือบางส่วนอนัเนื
องมาจากความบกพร่องของทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เข้า
ลงทุนครั Gงแรกที
อาจตรวจสอบไดย้ากหรอืไม่สามารถตรวจพบไดแ้ละทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกอาจมลีกัษณะ
หรอืถูกนําไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบใดรปูแบบหนึ
งที
เป็นการขดัหรอืแยง้กบักฎหมายต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งโดยการตรวจสอบ
ขอ้มลูต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งไม่สามารถครอบคลุมถงึได ้ซึ
งอาจส่งผลใหก้องทรสัต์มค่ีาใชจ้่ายหรอืความรบัผดิอนัเนื
องมาจาก
เหตุการณ์ดงักล่าว 

ขอ้มลูในสว่นนีGที
อา้งถงึหรอืเกี
ยวขอ้งกบัรฐับาลหรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลที
ไดม้าจากขอ้มูลที
มกีาร
เปิดเผยหรอืคดัย่อจากสิ
งพมิพ์ของรฐับาลหรอืจากแหล่งขอ้มูลอื
นๆ โดยที
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มไิดท้ําการตรวจสอบหรอื
รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 
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เนื
องจากผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผลประโยชน์
ตอบแทนในระยะยาวผูล้งทุนจงึไม่ควรคาดหวงัที
จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนในระยะสั Gน นอกจากนีGราคาเสนอขายของ
หน่วยทรสัตก์บัมลูค่าของหน่วยทรสัตใ์นอนาคตอาจลดตํ
าลงหรอืสงูขึGน ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัคนืตน้ทุนในการลงทุนดงันั Gนผู้
ที
ประสงค์ซืGอหน่วยทรัสต์จึงควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกี
ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัตก่์อนตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรสัต ์

1.1 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบักองทรสัตห์รอืการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ 

1.1.1 สมมตฐิานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนัส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมตฐิานมคีวามไม่แน่นอน 
และขึ"นอยู่กบัความเสี %ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑ์ที %เกี %ยวขอ้ง และการแข่งขนั 
ซึ %งอาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการที %แทจ้รงิแตกต่างจากที %ประมาณการไวอ้ย่างมนียัสาํคญัและอาจสง่ผลต่อมูลค่าที %ได้
ลงทุนในกองทรสัต ์

ประมาณการตามที
ระบุในเอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปนัสว่นกาํไรตามสมมตฐิานสาํหรบั
ปีตั Gงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ได้รวมเอาขอ้มูลที
เกี
ยวกบัการคาดการณ์ผล
ประกอบการและการปนัส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมตฐิานของกองทรสัต์สาํหรบังวดประมาณการวนัที
 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ซึ
งประมาณการทางการเงนิของกองทรสัต์นั Gนเป็นเพยีงการคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตที
อาจจะเกิดขึGนแก่กองทรสัต์เท่านั Gน และไม่ได้เป็นการยืนยนัถึงผลประกอบการของ
กองทรสัต์ในอนาคต นอกจากนีG ประมาณการทางการเงนิดงักล่าวขึGนอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายประการตามที
ได้
ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนัส่วนกําไรตามสมมติฐานสําหรบัปีตั Gงแต่วนัที
  
1 มกราคม 2561 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 อย่างไรกด็ ีถงึแมว้่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําประมาณการดงักล่าวดว้ย
ความตั Gงใจและความระมดัระวงั แต่ขอ้สมมตฐิานที
นํามาใชใ้นการประมาณการยงัมคีวามไม่แน่นอนและขึGนอยู่กบั
ความเสี
ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจการแข่งขนั เศรษฐกิจ การเงิน และกฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง ซึ
งข้อ
สมมตฐิานต่างๆ ที
เกดิขึGนจรงิอาจเปลี
ยนแปลงในสาระสาํคญัได ้ความเสี
ยงและความไม่แน่นอนดงักล่าวต่างๆ นั Gน
อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต ์เช่น ประมาณการดงักล่าวอาจเป็นการคาดการณ์หรอืการตั Gงสมมตฐิานใน
เหตุการณ์ที
อาจเกดิขึGนในอนาคตอนัเกี
ยวกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยซ์ึ
งมคีวามไม่แน่นอน  

เนื
องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรอืเหตุการณ์ทั Gงหมดที
เป็นขอ้สมมตฐิานอาจไมเ่กดิขึGนตามที
คาดการณ์ไว ้หรอื
อาจเกดิเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที
มไิดค้าดไว ้ดงันั Gน บรษิทัฯ จงึไม่อาจรบัประกนัไดว้่าขอ้สมมตฐิานที
วางไวจ้ะ
เกิดขึGนและกองทรัสต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามที
ประมาณการไว้ หากผลประกอบการของ
กองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามที
ประมาณการไว ้กองทรสัต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนตามที
ประมาณการไว้ได้ ซึ
งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที
ได้
ประมาณการไวแ้ละหน่วยทรสัตอ์าจมมีลูค่าทางตลาดลดลงอย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกต็าม แมว้่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกจะเป็นทรพัยส์นิที
ปจัจบุนัมผีูเ้ช่าพืGนที
เตม็ทั Gงหมด แต่ก็
อาจเกดิกรณีที
ผูเ้ช่าพืGนที
ไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเมื
อครบกําหนดระยะเวลา ดงันั Gน บรษิทัฯ 
จงึมกีารบรหิารจดัการความเสี
ยงดงักล่าว โดยมนีโยบายในการเจรจาการต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกบัผู้
เช่าพืGนที
ที
กาํลงัจะหมดสญัญาล่วงหน้าเป็นเวลา 3-6 เดอืนก่อนสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารจะครบกาํหนด เพื
อให้
บรษิทัฯ ยงัคงมเีวลาเพยีงพอสาํหรบัการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่มาแทนที
 และเพื
อเป็นมาตรการเพิ
มเตมิในการลด
ความเสี
ยงในการสญูเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารที
กองทรสัตค์าดว่าจะไดร้บั ภายในระยะเวลา d ปีนับตั Gงแต่วนั
จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ e หากมีค่าเช่าและค่าบริการที
ได้รับจากทรพัย์สนิที
กองทรัสต์เข้าลงทุนครั Gงแรกใน
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โครงการทพิย ์f เป็นจาํนวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีที
กองทรสัตค์าดการณ์ไว ้TIP ยนิยอมที
จะชาํระ
สว่นที
ขาดจากค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส  และเพื
อเป็นการรบัรองการปฏบิตัิ
หน้าที
ดงักล่าวของ TIP TIP ตกลงวางเงนิสดใหแ้ก่กองทรสัต์ ณ วนัแรกของแต่ละปีนับตั Gงแต่วนัจดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิ eเป็นจํานวนเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารตามอตัราที
ระบุในสญัญาของผู้เช่าพืGนที
ที
จะครบกําหนดอายุ
สญัญาในปีนั Gนนบัจากวนัที
สญัญาครบกาํหนดอายุจนถงึวนัสดุทา้ยของปีดงักล่าว อย่างไรกด็ ีจากการที
 TIP ไม่ได้
ดําเนินการตามหลกัเกณฑก์ารประกนัรายไดข้อ้ hi ของประกาศที
 ทจ. jk/mnnn ซึ
งรวมถงึการมขีอ้กําหนดที

แสดงว่า TIP ยอมผกูพนัตนทั Gงในฐานะผูป้ระกนัรายไดแ้ละในฐานะเป็นลกูหนีGร่วมกบัผูเ้ช่า การมขีอ้ตกลงสามฝ่าย
ระหว่าง TIP ผูเ้ช่า และกองทรสัต ์การยื
นเอกสารระบุการจดัอนัดบัความน่าเชื
อถอืที
เป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนั
จดัอนัดบัความน่าเชื
อถือที
สาํนักงานใหค้วามเหน็ชอบ และการยื
นรายงานการสอบบญัชสีาํหรบัสามรอบปีบญัชี
ย้อนหลงัก่อนยื
นคําขอ ที
อย่างน้อยในรอบปีบญัชีล่าสุดต้องจดัทําโดยผู้สอบบญัชีที
ได้รบัความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน  ดงันั Gน การดาํเนินการของ TIP ตามมาตรการลดความเสี
ยงในการสญูเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารที

กองทรสัตค์าดว่าจะไดร้บัขา้งตน้ จงึไม่ถอืว่าเป็นการรบัประกนัรายไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว ซึ
งทําใหก้องทรสัต์
ยงัอาจมคีวามเสี
ยงในการสญูเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารที
กองทรสัต์คาดว่าจะไดร้บัและความเสี
ยงในการที
จะ
ไม่ไดร้บัเงนิทดแทนส่วนต่างค่าเช่าและค่าบรกิารจาก TIP ได้เตม็จํานวน เนื
องจากอาจเกดิกรณีอื
นๆ ที
ทําให้
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของผูเ้ช่าพืGนที
สิGนสุดลงก่อนครบกําหนดระยะเวลา เช่น ผูเ้ช่าพืGนที
ยกเลกิสญัญาเช่า
และสญัญาบรกิารก่อนครบกาํหนดระยะเวลาตามสญัญา เป็นตน้ ซึ
งกองทรสัต์อาจมคีวามเสี
ยงจากความสามารถ
ในการดําเนินงานของ TIP ที
อาจส่งผลให ้TIP ไม่สามารถชําระส่วนต่างค่าเช่าและค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ได ้
หรอืเงนิสดที
 TIP ตกลงวางไวท้ี
กองทรสัต์อาจไม่เพยีงพอต่อการทดแทนส่วนต่างค่าเช่าและค่าบรกิารไดต้ามที

ระบุไวใ้นสญัญาตกลงกระทําการ เนื
องจากเงนิสดที
 TIP ตกลงวางใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นจํานวนเท่ากบัค่าเช่าและ
ค่าบริการตามอตัราที
ระบุในสญัญาของผู้เช่าพืGนที
ที
จะครบกําหนดอายุสญัญาในปีนั Gนนับจากวนัที
สญัญาครบ
กาํหนดอายุจนถงึวนัสดุทา้ยของปีดงักล่าวเท่านั Gน (รายละเอยีดโปรดพจิารณาเพิ
มเตมิในส่วนสรุปสาระสาํคญัของ
ร่างสญัญาตกลงกระทาํการกบั TIP สาํหรบัโครงการทพิย ์f สว่นที
 2.3.4)  

1.1.2 ความเสี %ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ"นอยู่กับความสามารถของผู้จ ัดการกองทรัสต์ และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นผูก้าํหนดนโยบายการตลาดและกลยุทธก์ารบรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามที
ระบุ
ไวใ้นสญัญาก่อตั Gงทรสัต์ ซึ
งการปฏบิตัหิน้าที
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทรสัต ีผูถ้อื
หน่วยทรสัตอ์าจไม่มโีอกาสที
จะประเมนิการตดัสนิใจของผูจ้ดัการกองทรสัต์เกี
ยวกบักลยุทธท์ี
ผูจ้ดัการกองทรสัต์
นํามาใชห้รอืการลงทุนของกองทรสัต์ ตลอดจนเงื
อนไขในการลงทุนดงักล่าว การที
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถ
ดาํเนินงานตามกลยุทธข์องกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามแผนที
วางไวอ้าจมผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิฐานะการเงนิ
และผลการดาํเนินงานรวมทั Gงโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตอ์ย่างมนียัสาํคญั 

ความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการดาํเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนของกองทรสัต์ใหป้ระสบความสาํเรจ็
นั GนขึGนอยู่กบัปจัจยัที
ไม่แน่นอนหลายประการรวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที
เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารลงทุนของกองทรสัต์รวมทั Gงการไดร้บัเงื
อนไขทางการเงนิที
ด ีดงันั Gน บรษิทัฯ จงึไม่
สามารถรบัรองไดว้่าการดาํเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนของบรษิทัฯ ในความเป็นจรงิจะเป็นไปตามแผนที
วางไว้
หรอืสามารถทาํไดภ้ายในเวลาและค่าใชจ้่ายที
เหมาะสม 

อนึ
ง บรษิทัฯ จะแต่งตั Gงบรษิทั งานสมบรูณ์ จาํกดั ซึ
งเป็นบรษิทัในเครอื TIP เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์าํหรบั
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกในโครงการทพิย ์7 ( “ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย”์) และมอบหมายนโยบาย
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ให้แก่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการบรหิารจดัการทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกดงักล่าวตามสญัญา
แต่งตั Gงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื
อใหท้ําหน้าที
บรหิาร
จัดการทรัพย์สินดังกล่าวตามธุรกิจปกติ ดังนั Gน ตามสัญญาแต่งตั Gงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์มคีวามรบัผดิชอบด้านต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ
งรวมถึงส่วนที

เกี
ยวกบัทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ ได้แก่ การจดัเกบ็รายได้และบรหิารค่าใช้จ่าย การทําการตลาด การดูแล
บํารุงรกัษา และซ่อมแซมทรพัย์สนิ เป็นต้น ทั GงนีG หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ให้
ประสบความสาํเรจ็ หรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่อาจจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างเหมาะสม อาจ
สง่ผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ และ/หรอื รายไดค่้าเช่าที
กองทรสัต์ควรจะไดร้บั 
ซึ
งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
ตลอดจนการชําระคนืหนีGที
ถึงกําหนดชําระ นอกจากนีG หากผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าที
ใน
ฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายใต้สญัญาแต่งตั Gงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้กองทรสัต์อาจไม่สามารถแต่งตั Gง
บุคคลอื
นเพื
อบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเทยีบเท่ากนั หรอือาจไม่สามารถ
แต่งตั Gงบุคคลอื
นไดเ้ลย ซึ
งอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงาน และฐานะการเงนิของกองทรสัต ์
ซึ
งในท้ายที
สุดแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพื
อลดความเสี
ยงดงักล่าวขา้งตน้โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้ี
การพจิารณาผลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ลอดระยะเวลาการจา้งบรหิารโดยจะมกีารพจิารณา
ผลการดําเนินงานทุกปี และมรีะบบในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยสมํ
าเสมอเพื
อสร้างความมั 
นใจแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได้ทําหน้าที

บรหิารทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อย่างมปีระสทิธภิาพ และหากเกดิกรณีที
ต้องแต่งตั Gงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
รายอื
นแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารทรพัยส์นิก่อนการแต่งตั Gง 

1.1.3 ความเสี %ยงที %กองทรสัตอ์าจสญูเสยีผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์
และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจสญูเสยีบุคลากรที %เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูและบุคลากรที %มคีวามเชี %ยวชาญใน
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์

กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เป็นส่วน
สาํคญัในการดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์และบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์การที
กองทรสัต์
สูญเสียผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือ 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ญูเสยีบุคลากรหลกัดงักล่าวไป จะเป็นการสญูเสยีผูม้ปีระสบการณ์ความรูส้ายสมัพนัธ์
ทางธุรกจิและความชาํนาญการหาบุคลากรที
มคีวามสามารถในระดบัเดยีวกนัมาแทนที
เป็นเรื
องที
ทาํไดย้ากจงึอาจ
สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการดาํเนินงานลดลง และอาจสง่ผลใหก้องทรสัตม์คีวามสามารถในการทํากําไรลดลงหรอื
ทาํใหข้าดความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิ 

อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าที
ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบ หากมกีารเปลี
ยนแปลงบุคลากรหลกัใน
การจดัการและบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และจะต้องจดัหาบุคลากรหลกัรายใหม่ที
มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละเป็นผูท้ี
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยพ์จิารณาว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที

แทนบุคลากรหลกัรายเดมิและไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที
ต่างๆ ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยไม่ชกัชา้ 
เพื
อใหก้ารบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตล์งทุนเป็นไปอย่างต่อเนื
อง 
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นอกจากนีG บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าที
ตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบหากมกีารเปลี
ยนแปลงบุคลากรหลกั
ในการจดัการและบรหิารกองทรสัตแ์ละตอ้งจดัหาบุคลากรหลกัรายใหม่ที
มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์
โดยเร็วเพื
อมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที
ต่างๆ ของผู้จ ัดการกองทรัสต์และให้การบริหารจัดการ
กองทรสัตเ์ป็นไปอย่างต่อเนื
อง 

1.1.4 ความเสี %ยงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที %อาจเกดิขึ"น  

หลงัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกแลว้เสรจ็ บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะ
แต่งตั Gง บรษิัท งานสมบูรณ์ จํากดั ซึ
งเป็นบรษิัทในเครอื TIP เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์สาํหรบัทรพัย์สนิที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกในโครงการทพิย ์7 เพื
อบรหิารจดัการทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกดงักล่าว
ตามกลยุทธแ์ละนโยบายที
บรษิทัฯ กําหนด นอกจากนีG ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยย์งัมคีวามเกี
ยวพนักบักองทรสัต์
ในฐานะเป็นผูข้ายทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก  

การจดัหาผลประโยชน์และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์โดยผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจก่อใหเ้กดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์อาจสนับสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรพัย์สนิที

เกี
ยวเนื
องกบัอสงัหารมิทรพัยห์รอืธุรกรรมอื
นที
อาจมกีารแขง่ขนัโดยตรงกบักองทรสัต ์ 

นอกจากนีG เนื
องจากบรษิทัในเครอืของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยย์งัคงเป็นเจา้ของที
ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า
ซึ
งตั Gงอยู่ในโครงการเดยีวกนักบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ซึ
งทาํใหบ้ทบาทต่างๆ ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ที
มต่ีอกองทรสัตใ์นฐานะที
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์
ได ้ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลอืกที
ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ามาเสนอใหก้บักองทรสัต์ รวมถงึการจดัหาผูเ้ช่าพืGนที

รายใหม่ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที
อาจเกดิขึGน จงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการ
กาํกบัดแูลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื
อป้องกนัปญัหาดงักล่าวที
อาจเกดิขึGน โดยมี
การกาํหนดใหต้ลอดระยะเวลาที
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัหิน้าที
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์ 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า ทุกครั Gงที
มีผู้สนใจเช่าที
ดินและอาคารคลังสินค้า ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะเสนอทรพัยส์นิที
ว่างทั Gงหมดที
ตรงตามความต้องการของลูกคา้ (Specification) ใหลู้กคา้เป็นผู้
พจิารณาตดัสนิใจโดยไม่มกีารแบ่งแยกว่าจะเป็นทรพัย์สนิของฝ่ายใด รวมถงึการกําหนดค่าเช่าสาํหรบัอาคารที

สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ ทั Gงในด้านขนาด ทําเล รูปแบบ และอายุใหอ้ยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั เพื
อให้เกดิความ
โปร่งใส และใหลู้กคา้มขีอ้มูลเพยีงพอในการตดัสนิใจ เวน้แต่กองทรสัต์จะพจิารณาการดําเนินการที
เหมาะสมอื
น
เพื
อประโยชน์ของกองทรสัต ์นอกจากนีG ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งจดัทาํรายงานต่างๆ เพื
อเสนอต่อผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ตามที
ได้ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั Gงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือตามที
บริษัทฯ และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะไดก้าํหนดร่วมกนั 

1.1.5 รายได้ของกองทรสัต์ขึ"นอยู่กบัฐานะทางการเงินของผู้เช่าพื"นที % และการตดัสนิใจต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิาร เมื %อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของผูเ้ช่าพื"นที %สิ"นสดุลง  

ค่าเช่าที
กองทรสัต์จะได้รับจากผู้เช่าพืGนที
ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ จะเป็นที
มาของรายได้หลักของ
กองทรสัต ์ ดงันั Gน กองทรสัตอ์าจมคีวามเสี
ยงจากฐานะการเงนิและความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผูเ้ช่าพืGนที

ได ้หากผูเ้ช่าพืGนที
รายสาํคญัรายใดรายหนึ
งหรอืหลายราย หรอืผูเ้ช่าพืGนที
จํานวนมากในขณะใดขณะหนึ
งมฐีานะ
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การเงนิที
ดอ้ยลง อาจทาํใหผู้เ้ช่าพืGนที
ชาํระเงนิล่าชา้หรอืเกดิการผดินัดชําระเงนิค่าเช่าของผูเ้ช่าพืGนที
 และทําใหผู้้
เช่าพืGนที
ไม่สามารถชาํระหนีGได ้ 

แมว้่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกจะเป็นทรพัยส์นิที
ปจัจุบนัมผีูเ้ช่าพืGนที
เตม็ทั Gงหมด แต่กอ็าจเกดิกรณี
ที
ผูเ้ช่าพืGนที
ไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเมื
อครบกาํหนดระยะเวลา หรอือาจขอต่ออายุสญัญาเช่า
พืGนที
และสญัญาบรกิารดว้ยเงื
อนไขที
เป็นประโยชน์แก่กองทรสัต์น้อยกว่าเงื
อนไขในสญัญาเช่าพืGนที
และสญัญา
บริการปจัจุบัน ซึ
งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการความเสี
ยงดงักล่าว โดยมี
นโยบายในการเจรจาการต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่าพืGนที
ที
กาํลงัจะหมดสญัญาล่วงหน้าเป็นเวลา 
3-6 เดอืนก่อนสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารจะครบกาํหนด ดงันั Gน เมื
อมผีูเ้ช่าพืGนที
ที
ครบกาํหนดอายุสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารและไม่ประสงคท์ี
จะต่ออายุสญัญาเช่า บรษิทัฯ ยงัคงมเีวลาเพยีงพอสาํหรบัการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่
มาแทนที
  

1.1.6 ความเสี %ยงจากการที %ผูเ้ช่าพื"นที %ไม่ใหค้วามยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาบรกิารกบักองทรสัต ์

สําหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก หากผู้เช่าพืGนที
รายใดไม่ยินยอมเขา้เป็นคู่สญัญา
บรกิารโดยตรงกบักองทรสัต์ และไม่ชําระค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ กองทรสัต์อาจมสีทิธดิอ้ยกว่าผูเ้ช่าพืGนที
ราย
นั Gนๆ ตามกฎหมายในการหาประโยชน์จากทรพัยส์นิที
ใหเ้ช่า และกองทรสัตอ์าจมคีวามเสี
ยงในส่วนของการไม่ได้
รบัค่าบรกิาร ซึ
งอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต์ และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ นอกจากนีG สญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย์ที
จะเข้าทําระหว่างเจ้าของ
ทรพัยส์นิกบักองทรสัต ์กาํหนดใหเ้จา้ของทรพัยส์นิตอ้งใชค้วามพยายามอย่างดทีี
สดุในการขอความยนิยอมจากผู้
เช่าพืGนที
ทั Gงหมดในทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกในการเปลี
ยนคู่สญัญาบรกิารจากเจา้ของทรพัยส์นิเป็น
กองทรสัต ์โดยใหม้ผีลในวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ eในทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก  

ทั GงนีG หากผู้เช่าพืGนที
บางรายที
ไม่ได้เป็นคู่สญัญากบักองทรสัต์โดยตรง และกองทรสัต์ไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าบรกิารโดยตรงจากผูเ้ช่าพืGนที
ดงักล่าวได ้กองทรสัต์จะพจิารณาใหเ้จา้ของทรพัย์สนิมหีน้าที
จดัการดูแลผู้เช่า
พืGนที
ดงักล่าว รวมถงึตอ้งนําสง่ผลประโยชน์และเงนิประกนัตามสญัญาบรกิาร (หากม)ี ของผูเ้ช่าพืGนที
รายดงักล่าว
ใหแ้ก่กองทรสัต์ ภายในระยะเวลา 7 (เจด็) วนัทําการนับจากวนัที
เจา้ของทรพัยส์นิไดร้บัมาจากผูเ้ช่าพืGนที
ตลอด
ระยะเวลาที
ผู้เช่าพืGนที
รายดงักล่าวยงัไม่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบักองทรสัต์ นอกจากนีG ในกรณีที
สญัญาบรกิาร
หมดอายุ และหากผูเ้ช่าพืGนที
รายดงักล่าวประสงคจ์ะรบับรกิารต่อไป ผูเ้ช่าพืGนที
รายดงักล่าวจะต้องเขา้ทําสญัญา
บรกิารกบักองทรสัตโ์ดยตรง 

ในการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั GงแรกนีG เจ้าของทรพัย์สนิจะดําเนินการแจ้งและอธบิายถึง
รายละเอยีดที
เกี
ยวขอ้งกบักองทรสัตใ์หผู้เ้ช่าพืGนที
ไดท้ราบ เพื
อประสานงานในการใหค้วามยนิยอมในการเปลี
ยน
คู่สญัญาบรกิารจากเจ้าของทรพัย์สนิเดมิเป็นกองทรสัต์ รวมทั Gงแจ้งผู้เช่าพืGนที
ให้ทราบว่า บริษัทในเครอืของ
เจา้ของทรพัยส์นิยงัคงทาํหน้าที
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกต่อไป  

1.1.7 ความเสี %ยงจากการที %กองทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั เนื %องจากคู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาที %
เกี %ยวขอ้งกบัการลงทุนและการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

ในการลงทุนและบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะเขา้ทําสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์
สญัญาซืGอขายสงัหารมิทรพัย ์สญัญาเช่าทรพัยส์นิจากกองทรสัต์เพื
อประกอบกจิการ และสญัญาตกลงกระทําการ 
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เพื
อการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์กบัเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื สญัญาต่างๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบั
การลงทุนและการบรหิารของกองทรสัต์ เพื
อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ และผูกพนัให้
คู่สญัญาปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในสญัญา 

อย่างไรกด็ ีถงึแม้จะมขีอ้กําหนดในสญัญาขา้งต้น คู่สญัญาอาจปฏบิตัิผดิสญัญาหรอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็น
เหตุแห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีดงักล่าว แม้กองทรสัต์มีสทิธิที
จะบอกเลิกสญัญา เรยีกค่าเสยีหาย 
ตลอดจนเรยีกค่าขาดประโยชน์ใดๆ กต็าม แต่เหตุผดิสญัญาของคู่สญัญาดงักล่าวอาจทําให้กองทรสัต์ไม่ได้รบั
ผลประโยชน์หรือไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้
คู่สญัญาต้องปฏบิตัิตามขอ้กําหนดของสญัญา หรอืคู่สญัญาไม่ชําระค่าเสยีหายตามที
กองทรสัต์เรยีกร้อง ดงันั Gน 
กองทรสัตจ์งึอาจตอ้งเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมโดยการใชส้ทิธฟ้ิองรอ้งต่อศาล ซึ
งการดาํเนินการดงักล่าว บรษิทัฯ 
ไม่สามารถคาดการณ์ไดถ้งึระยะเวลาในการดาํเนินการจนกว่าจะเสรจ็สิGนกระบวนการ และจํานวนเงนิที
กองทรสัต์
จะไดร้บัชดเชยเยยีวยาต่อความเสยีหายต่างๆ นอกจากนีG ผลแห่งคดยีงัขึGนอยู่กบัคําพพิากษาของศาล และถงึแม้
ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรสัต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัให้เป็นไปตามคํา
พพิากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรสัต์จึงมคีวามเสี
ยงที
จะไม่ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนตามจํานวนหรอืภายใน
ระยะเวลาที
คาดการณ์ไว ้ 

 
1.1.8 ความเสี %ยงที %อาจเกดิขึ"นอนัเป็นผลจากการที %กองทรสัตก์ูย้มืเงนิ  

กองทรสัต์มคีวามประสงค์ที
จะกู้ยมืเงนิระยะยาววงเงนิไม่เกนิประมาณ 665 ล้านบาท (กองทรสัต์จะมกีารกู้ยมื
ประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์) เพื
อเป็นแหล่งเงนิทุนส่วนหนึ
งในการลงทุนใน
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก  

ดงันั Gน กองทรัสต์อาจมีความเสี
ยงจากการกู้ยืมเงินดงักล่าวจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอตัรา
ดอกเบีGย เนื
องจากอตัราดอกเบีGยลอยตวัตามสญัญาเงนิกูอ้าจมกีารเปลี
ยนแปลงในระหว่างอายุของสญัญาเงนิกูซ้ึ
ง
จะสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทรสัตท์าํใหก้องทรสัตม์สีภาพคล่องไม่เพยีงพอในการชําระดอกเบีGยและ
เงนิต้น และอาจจะกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถอืหน่วยทรสัต ์
นอกจากนีG ในกรณีที
กองทรสัต์ไม่สามารถชําระดอกเบีGย และ/หรอื เงนิต้นตามที
กําหนดในสญัญากู้ยมืเงนิ หรอื
เกดิเหตุผดิสญัญาอื
นๆ ภายใต้สญัญาเงนิกู ้อาจส่งผลใหผู้ใ้หกู้้อาจดําเนินการทางกฎหมายกบักองทรสัต์หรอืใช้
สทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญา อนัเนื
องมาจากการไม่ปฏบิตัิตามสญัญากูย้มืเงนิ เช่น กําหนดใหส้่วนหนึ
งหรอืทั Gงหมด
ภายใต้เอกสารทางการเงนิใดๆ ถึงกําหนดชําระโดยพลนั หรอืใช้สทิธใินการบงัคบัตามสญัญาที
เกี
ยวกบัการให้
หลักประกันส่วนใดส่วนหนึ
งหรือทั Gงหมด รวมถึงการบังคับจํานองในทรัพย์สินของกองทรัสต์ที
นําไปเป็น
หลกัประกนัเงนิกู ้หรอืการรบัโอนสทิธบินกรมธรรม์ประกนัภยัในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก ซึ
งเมื
อ
เกดิความเสยีหายอย่างเป็นสาระสําคญับนทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ผู้ให้กู้อาจพจิารณาให้นําเงนิชดเชยที
ได้รบั
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยไปชําระคืนเงินกู้ก่อนที
จะนํามาซ่อมแซมทรัพย์สนิของกองทรสัต์ ซึ
งจะส่งผลให้
กองทรสัตไ์ม่สามารถซ่อมแซมทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภาพที
พรอ้มจดัหาผลประโยชน์ได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื
อนไขที

กาํหนดในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิที
เกี
ยวขอ้ง เป็นต้น นอกจากนีGในกรณีที
มกีาร
กู้ยืมเงนิใหม่เพื
อมาชําระหนีGเงินกู้ยมืเดิม (Refinancing) กองทรสัต์อาจมีความเสี
ยงที
อาจใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ หรอืไม่ไดข้อ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิฉบบัใหม่ที
ดเีท่ากบัขอ้ตกลงในสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัเดมิหรอืใน
กรณีที
มกีารกูย้มืเงนิเพิ
มเตมิอาจมขีอ้สญัญาบางประการซึ
งจาํกดัการดาํเนินงานของกองทรสัตโ์ดยความเสี
ยงจาก
การกู้ยืมเงินที
กล่าวมาทั Gงหมดนั Gน อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทรัสต์ ซึ
งจะส่งผลกระทบต่อ
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ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์หรอือาจทําใหผ้ลประโยชน์ตอบ
แทนต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงได ้

อย่างไรก็ตาม เมื
อครบกําหนดชําระเงินกู้ หรือภายใต้ข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้ บริษัทฯ ในฐานะผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์จะพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุนดว้ยวธิต่ีาง ๆ เช่น การกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ 
บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอื นิตบิุคคลอื
นใดที
สามารถใหส้นิเชื
อแก่กองทรสัตไ์ด ้ซึ
งอาจจะ
รวมถงึธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอื สถาบนัการเงนิอื
นใด
ที
เป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรสัต ีเพื
อชําระคนืหนีGเดมิ (Refinance) การเสนอขายหุน้กู ้(เท่าที
กฎหมายหรอื
ระเบยีบที
เกี
ยวขอ้งจะอนุญาตใหก้องทรสัตท์าํได)้ หรอืการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ
มเตมิ เป็นต้น โดยบรษิทัฯ จะ
เลอืกวธิกีารที
ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์และกองทรสัต์ ซึ
งเมื
อพจิารณาจากหลกัประกนัการ
กูย้มืและความสามารถในการชําระหนีGของกองทรสัต์แลว้ ความเสี
ยงจากการที
กองทรสัต์ไม่สามารถชําระเงนิต้น
ตามที
กาํหนดในสญัญากูย้มืเงนิเนื
องจากไม่สามารถทําการระดมทุนเพื
อชําระคนืหนีGเดมิอยู่ในระดบัตํ
า เนื
องจาก
อัตราส่วนการกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นสดัส่วนประมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรสัต์ ประกอบกบัอสงัหาริมทรพัย์ที
กองทรสัต์จะเข้าไปลงทุนนั Gนมีความสามารถที
จะสร้างรายได้ให้กบั
กองทรสัตอ์ย่างต่อเนื
อง 

ทั GงนีG ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตระหนักถึงความเสี
ยงดงักล่าว และจะบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยคํานึงถึงความเสี
ยง
ดงักล่าวโดยจะมีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของกองทรสัต์และปจัจัยภายนอกต่างๆ รวมถึง
แนวโน้มอตัราดอกเบีGยอย่างสมํ
าเสมอ นอกจากนีGผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาใชเ้ครื
องมอืทางการเงนิเพื
อลด
ความเสี
ยงดงักล่าว เช่น บรกิารธุรกรรมแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบีGย (Interest Rate Swap) หรอืการดําเนินการใดๆ 
กบัเจ้าหนีG เช่น การขอขยายระยะเวลาการชําระหนีG การขอผ่อนผนัเงื
อนไขที
เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารจดัการ
กองทรสัต์ เป็นต้น โดยกองทรสัต์จะดําเนินการดงักล่าวโดยคํานึงถึงกฎหมายหรือระเบียบที
เกี
ยวข้องและ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั  

1.1.9 กองทรสัตต์อ้งพึ %งพาเจา้ของทรพัยส์นิ หรอืบุคคลที %เจา้ของทรพัยส์นิกําหนดสาํหรบัการใหบ้รกิารสิ %งอํานวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภคสว่นกลางบางประการ 

การใหบ้รกิารสิ
งอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคสว่นกลางของโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็/โครงการทพิย ์7 
บางประการ อาทเิช่น ทางสญัจรส่วนกลาง นํGาเพื
ออุตสาหกรรม และบรกิารบําบดันํGาเสยี อาจดําเนินการโดยผู้
ให้บรกิารซึ
งเป็นเจ้าของทรพัย์สนิในฐานะผู้พฒันาโครงการแปซฟิิค ห้องเย็น/โครงการทพิย์ 7 (แล้วแต่กรณี) 
บรษิัทฯ จงึไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าผูพ้ฒันาโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็/โครงการทพิย์ 7 นั Gนจะปฏบิตัิตามขอ้
ผกูพนัของตนตามสญัญาในการใหบ้รกิารใดๆ ไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึ
งเหตุการณ์ที
คู่สญัญาผดิสญัญาดงักล่าว อาจทํา
ให้ผู้ใหบ้รกิารหยุดการใหบ้รกิารใดๆ ต่อกองทรสัต์และผู้เช่าพืGนที
ของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ ซึ
งอาจเป็น
อุปสรรคในการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัสาํคญัต่อ
กจิการ ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตไ์ด ้  

1.2 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

1.2.1 ความเสี %ยงจากการแขง่ขนัที %สงูขึ"น ซึ %งอาจสง่ผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพื"นที % อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

กองทรสัต์มรีายได้หลกัจากการให้เช่าพืGนที
และให้บรกิารที
เกี
ยวขอ้งแก่ผู้ประกอบการต่างๆ ซึ
งเป็นผู้เช่าพืGนที

อาคารคลงัสนิค้าหรอือาคารคลงัหอ้งเยน็ โดยการประกอบธุรกจิการให้เช่าอาคารคลงัสนิค้า/อาคารคลงัหอ้งเยน็



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 1-9 

 

ดงักล่าวอาจมกีารแขง่ขนัที
สงูขึGนจากการที
ผูป้ระกอบการรายอื
นก่อสรา้งอาคารประเภทเดยีวกนัขึGนใหม่ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกนักบัที
ตั Gงของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัในการแสวงหาผูเ้ช่าพืGนที
รายใหม่ การ
ต่ออายุของผูเ้ช่าพืGนที
รายเดมิและการปรบัลดอตัราค่าเช่าเพื
อใหด้งึดูดต่อผูเ้ช่าพืGนที
 ซึ
งอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อผลประกอบการธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน และสถานะทางการเงนิของกองทรสัต ์ 

อย่างไรกด็ ีสถานที
ตั Gงของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์ยู่ในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็/โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแป
ซฟิิค/โครงการดาต้าเซฟ/โครงการทพิย ์7 ซึ
งตั Gงอยู่ในจงัหวดัสมุทรสาคร ฉะเชงิเทรา และสมุทรปราการ ซึ
งเป็น
ทาํเลที
เหมาะสม มเีสน้ทางการคมนาคมไปยงัภูมภิาคอื
นไดอ้ย่างสะดวก ดงันั Gน ปจัจยัดงักล่าวจงึสามารถดงึดูดให้
ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างดี นอกจากนีG การที
เจ้าของทรัพย์สนิเป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยท์ี
มปีระสบการณ์และความเชี
ยวชาญในการพฒันาและบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที
ดนิ 
และอาคารคลังสินค้า/อาคารคลงัห้องเย็นให้เช่ามาเป็นระยะเวลาพอสมควร จะเป็นปจัจัยสําคัญที
ช่วยเพิ
ม
ศกัยภาพของทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์หส้ามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื
นได ้

1.2.2 ความเสี %ยงจากการกระจุกตวัของกลุ่มผูเ้ช่าหลกั และความเสี %ยงในการสญูเสยีกลุ่มผูเ้ช่าหลกัซึ %งอาจทําให้รายได้
ของกองทรสัตเ์ปลี %ยนแปลงไป  

เนื
องจากทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกบางโครงการที
มกีารใหเ้ช่าแก่กลุ่มผูเ้ชา่หลกั ซึ
งเป็นกลุ่มบรษิทัใน
เครอืของ JWD ไดแ้ก่ PCS JPAC และ Datasafe สาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแป
ซฟิิค และโครงการดาต้าเซฟ ตามลําดบั ซึ
งกลุ่มผู้เช่าหลกัจะเช่าทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกใน
โครงการดงักล่าวทั Gงหมด คดิเป็นอตัราสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 74.52 ของรายไดร้วมของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์
เขา้ลงทุนครั Gงแรก ซึ
งมรีายละเอยีดตามสว่นที
 2 ขอ้ 2.1 ขอ้มลูทั 
วไปของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก  

โดยรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มผูเ้ช่าหลกัเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิาร
สนิค้าควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และธุรกจิให้บรกิารรบัฝากเอกสาร การเปลี
ยนแปลงทางด้านสภาวะ
อุตสาหกรรมของธุรกจิที
มาใชบ้รกิารดงักล่าว จงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อผลการดําเนินงาน 
กระแสเงนิสด และฐานะทางการเงนิของกลุ่มผูเ้ช่าหลกั ทาํใหเ้กดิความเสี
ยงที
กลุ่มผูเ้ช่าหลกัจะไม่สามารถชําระค่า
เช่า ยกเลกิสญัญา หรอืไม่ต่อสญัญา ซึ
งจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทรสัตไ์ด ้อย่างไรกต็าม บรษิทั
ฯ เหน็ว่า PCS และ JPAC ไดท้าํการปรบัรปูแบบการดาํเนินธุรกจิคลงัหอ้งเยน็ โดยเพิ
มสดัส่วนของสนิคา้ควบคุม
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็อื
น นอกจากสนิคา้อาหารทะเล เช่น สตัวปี์ก อาคารแช่แขง็พรอ้มรบัประทาน ชสี และ
ไวน์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นสนิค้ากลุ่มอาหารและสนิค้าส่งออก ซึ
งเป็นสนิค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัของ
ประเทศ อกีทั Gงกลุ่มลูกค้าของ PCS และ JPAC ต่างกเ็ป็นบรษิัทชั Gนนําที
มคีวามแขง็แกร่งทางด้านธุรกจิและ
เสถียรภาพทางการเงิน และมีความหลากหลายซึ
งสามารถช่วงกระจายความเสี
ยงได้ดียิ
งขึGน ในขณะที

อุตสาหกรรมธุรกจิการให้บริการจดัเก็บเอกสารและข้อมูลของ Datasafe มกีารแข่งขนัที
ไม่รุนแรงจากการมี
ผูป้ระกอบการน้อยรายและเป็นธุรกจิที
มอุีปสงค์ในการใชบ้รกิารอยู่เสมอ ดงันั Gนโอกาสที
กลุ่มผูเ้ช่าหลกัจะได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรมที
มาใช้บรกิารในช่วงเวลาเดยีวกนัและทําใหไ้ม่สามารถ
ชาํระค่าเช่า ยกเลกิสญัญาหรอืไม่ต่อสญัญา อนัสง่ผลทางลบต่อกองทรสัตน่์าจะมคีวามเป็นไปไดไ้ม่สงูมากนกั 

นอกจากนีG หากกลุ่มผู้เช่าหลกัยกเลกิสญัญาเช่าทรพัย์สนิก่อนครบกําหนดระยะเวลา หรอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่า
ทรพัยส์นิเมื
อสญัญาครบกาํหนด และกองทรสัต์ไม่สามารถหาผูเ้ช่าใหม่มาทดแทนได ้หรอืกองทรสัต์อาจหาผูเ้ช่า
ใหม่มาทดแทนไดแ้ต่เงื
อนไขในการเช่าอาจไม่เหมอืนกบัเงื
อนไขในการเช่าของกลุ่มผูเ้ช่าหลกั การกระทําดงักล่าว
อาจสง่ผลกระทบในดา้นลบต่อธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน และสถานะทางการเงนิ และรายไดข้องกองทรสัต์ อย่างไร
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กด็ ีบรษิทัฯ เหน็ว่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกเป็นทรพัยส์นิที
มศีกัยภาพ และสญัญาเช่าที
กองทรสัต์
จะเขา้เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าหลกันั Gนเป็นสญัญาเชา่ระยะยาวและจะดาํเนินการจดทะเบยีนการเช่ากบัสาํนกังานที
ดนิ 
นอกจากนีG สถานที
ตั Gงของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์นีGตั Gงอยู่ในทําเลที
เหมาะสม มเีสน้ทางการคมนาคมไปยงั
ภูมภิาคอื
นได้อย่างสะดวก ดงันั Gน ปจัจยัดงักล่าวจงึสามารถดงึดูดให้ผู้ประกอบการอื
นเขา้มาเช่าทรพัย์สนิของ
กองทรสัตเ์พื
อเป็นการทดแทนไดเ้ป็นอย่างด ีและเพื
อเป็นการสรา้งความมั 
นใจเพิ
มเตมิใหแ้ก่กองทรสัต์ กองทรสัต์
ยงัไดเ้ขา้ทําสญัญาตกลงกระทําการระหว่าง JWD และกลุ่มผูเ้ช่าหลกัและกองทรสัต์ โดย JWD มหีน้าที
ตามที

กําหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวที
จะใหค้วามสนับสนุนทางการเงนิแก่กลุ่มผูเ้ช่าหลกั รวมถงึวงเงนิสาํรองเพื
อรองรบั
ค่าใชจ้่ายที
เกดิขึGนและวงเงนิใดๆตามที
กองทรสัต์รอ้งขอ ตลอดจนกํากบัดูแลและให้ความช่วยเหลอืที
จะเป็นแก่
กลุ่มผูเ้ช่าหลกั เพื
อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าที
ตามกําหนดไวใ้นสญัญาเช่ากบักองทรสัต์ตลอดระยะเวลาที
กลุ่มผูเ้ช่า
หลกัเป็นผูเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว นอกจากนีG JWD จะมขีอ้ผูกพนัตามขอ้ตกลงการรบัประกนัค่าเช่า ใน
ฐานะผูร้บัประกนัรายได ้โดยเป็นลกูหนีGร่วมกบั PCS, JPAC และ Datasafe ตามวงเงนิและระยะเวลาที
กําหนดไว้
ในสญัญาเช่าและสญัญาตกลงกระทาํการ ซึ
งจะเป็นมาตรการที
ช่วยใหค้วามเสี
ยงจากการผดิสญัญาของกลุ่มผูเ้ช่า
หลกัลดน้อยลงไดอ้ย่างมนียัสาํคญัเนื
องจากมกีารประกนัรายไดโ้ดย JWD (รายละเอยีดโปรดพจิารณาเพิ
มเตมิใน
ส่วนที
 2 ขอ้ 4.2.1 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าสําหรบัโครงการ JWD และส่วนที
 2 ขอ้ 2.3.3 สรุป
สาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทาํการสาํหรบัโครงการ JWD และส่วนที
 2 ขอ้ 4.4.1 สรุปสาระสาํคญัของร่าง
ขอ้ตกลงการรบัประกนัค่าเช่าสาํหรบัโครงการ JWD) 

1.2.3 ความเสี %ยงเกี %ยวกบัใบอนุญาตเพื %อใชใ้นการประกอบกจิการของผูเ้ช่าหลกั 

ผูเ้ช่าหลกัจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเพื
อใชใ้นการประกอบกจิการ และ/หรอื ที
เกี
ยวขอ้งกบัการประกอบกจิการอาคาร
คลงัหอ้งเยน็ หากผูเ้ช่าหลกัไม่ไดร้บัใบอนุญาตเพื
อใชใ้นการประกอบกจิการ และ/หรอื ที
เกี
ยวขอ้งกบัการประกอบ
กจิการอาคารคลงัห้องเยน็ หรอืใบอนุญาตดงักล่าวของผู้เช่าหลกัถูกยกเลกิ เพกิถอนหรอืไม่มกีารต่ออายุ จะมี
ผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ช่าหลกั กล่าวคอื จะทําใหผู้เ้ช่าหลกัไม่สามารถดําเนินกจิการอาคารคลงัหอ้งเยน็ต่อไป
ได ้ทั GงนีG อาจเป็นผลใหผู้เ้ช่าหลกัไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงื
อนไขภายใตส้ญัญาเช่าได ้ 

การที
ผู้เช่าหลกัไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขภายใต้สญัญาเช่าได้ จะเป็นเหตุเลิกสญัญา โดย
กองทรสัตจ์ะมสีทิธทิี
จะเลกิสญัญาเชา่ได ้และกองทรสัตจ์ะมสีทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายตามกฎหมายเนื
องจาก
การผดิสญัญา อนึ
ง จนกว่ากองทรสัตจ์ะดาํเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผูเ้ช่าหลกัและสามารถเจรจาตกลงกบั
คู่สญัญารายใหม่ไดส้าํเรจ็ หรอืหากกองทรสัต์ไม่สามารถหาคู่สญัญารายใหม่เพื
อมาเช่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้
ลงทุนครั Gงแรกที
ไดร้บัอนุญาตไดภ้ายในเวลาอนัควร หรอืไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ในสญัญาฉบบั
ใหม่โดยมขีอ้กาํหนดที
เป็นประโยชน์ต่อกองทรสัตไ์ด ้กระแสรายไดข้องกองทรสัตอ์าจหยุดชะงกัหรอืลดลง ซึ
งอาจ
สง่ผลกระทบในดา้นลบต่อธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน และสถานะทางการเงนิ และรายไดข้องกองทรสัต ์

อย่างไรกด็ ีกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํสญัญาตกลงกระทาํการระหว่าง JWD และกลุ่มผูเ้ช่าหลกัและกองทรสัต์ โดย JWD 
มหีน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวที
จะให้ความสนับสนุนทางการเงนิแก่กลุ่มผู้เช่าหลกั รวมถึงวงเงิน
สํารองเพื
อรองรบัค่าใช้จ่ายที
เกดิขึGนและวงเงินใดๆ ตามที
กองทรสัต์ร้องขอ ตลอดจนกํากบัดูแลและให้ความ
ช่วยเหลอืที
จาํเป็นแก่กลุ่มผูเ้ช่าหลกั เพื
อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าที
ตามกําหนดไวใ้นสญัญาเช่ากบักองทรสัต์ตลอด
ระยะเวลาที
กลุ่มผูเ้ช่าหลกัเป็นผูเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว นอกจากนีG JWD จะมขีอ้ผูกพนัตามขอ้ตกลงการ
รบัประกนัค่าเช่า ในฐานะผูร้บัประกนัรายได ้โดยเป็นลูกหนีGร่วมกบั PCS, JPAC และ Datasafe ตามวงเงนิและ
ระยะเวลาที
กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาตกลงกระทาํการ ซึ
งจะเป็นมาตรการที
ช่วยใหค้วามเสี
ยงจากการผดิ
สญัญาของกลุ่มผูเ้ช่าหลกัลดน้อยลงไดอ้ย่างมนียัสาํคญัเนื
องจากมกีารประกนัรายไดโ้ดย JWD (รายละเอยีดโปรด
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พจิารณาเพิ
มเตมิในสว่นที
 2 ขอ้ 4.2.1 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าสาํหรบัโครงการ JWD และส่วนที
 2 ขอ้ 
2.3.3 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาตกลงกระทําการสําหรบัโครงการ JWD และส่วนที
 2 ขอ้ 4.4.1 สรุป
สาระสาํคญัของร่างขอ้ตกลงการรบัประกนัค่าเช่าสาํหรบัโครงการ JWD) 

1.2.4 ความเสี %ยงเกี %ยวกบัขอ้จํากดัในการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิของโครงการทพิย ์7 โครงการเจดบัเบิ"ลยูด ีแปซฟิิค 
และโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็   

เนื
องจากการก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้าที
กองทรสัต์จะลงทุนในโครงการทพิย์ 7 ไดร้บัใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(แบบ อ.1) เพื
อใช้เป็นคลงัสนิคา้ สํานักงาน และโรงงาน ในช่วงเวลาที
ไม่มกีฎหมายผงัเมอืงใดใช้บงัคบัในเขต
จงัหวดัสมุทรปราการ และแม้จะมกีฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 และที
แก้ไข 
(“กฎกระทรวงผงัเมือง 2544”) ที
ใชบ้งัคบัก่อนหน้า แต่เนื
องจากกฎกระทรวงผงัเมอืง 2544 ไดส้ิGนผลบงัคบัใชไ้ป
แล้วก่อนการยื
นคําขออนุญาตก่อสรา้ง จงึไม่สามารถนํามาใช้บงัคบักบัใบอนุญาตซึ
งได้รบัในภายหลงัได ้ต่อมา
ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2557 ถึงเดอืนพฤษภาคม 2559 TIP และผูเ้ช่าพืGนที
ของอาคารคลงัสนิคา้ที
กองทรสัต์จะ
ลงทุนในโครงการทพิย ์7 บางราย ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเพื
อประกอบกจิการโรงงานบรเิวณที
ตั Gง
ของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก อนึ
ง แมจ้ะมกีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 
25n~ (“กฎกระทรวงผงัเมือง 2556”) ซึ
งใชบ้งัคบันับแต่วนัที
 5 กุมภาพนัธ ์2557 ถงึวนัที
 4 กุมภาพนัธ ์2562 
กาํหนดใหท้ี
ดนิที
ตั Gงของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์จะลงทุนเป็นที
ดนิประเภท ย.1 ซึ
งหา้มใชป้ระโยชน์ที
ดนิเพื
อกจิการ
โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที
กําหนดให้
ดาํเนินการไดต้ามพระราชบญัญตันีิG ที
ไม่ใช่อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่ อย่างไรกด็ ีการที
TIP ไดร้บัใบอนุญาต
ก่อสรา้งอาคาร (แบบ อ. 1) เพื
อใชเ้ป็นโรงงาน เมื
อวนัที
 22 เมษายน 2555 ถอืเป็นการไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในที
ดนิ
บรเิวณที
ตั Gงของอาคารที
จะทาํการก่อสรา้งแลว้ก่อนกฎกระทรวงผงัเมอืง 2556 ใชบ้งัคบั ตามพระราชบญัญตักิาร
ผงัเมอืง พ.ศ. 2518 (และที
แกไ้ข) (“พรบ. ผงัเมือง”) มาตรา 27 วรรคสอง  

ดงันั Gน การไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานของTIP และผูเ้ช่าพืGนที
ดงักล่าวในเวลาต่อมาจงึถอืว่าเป็นการ
ใช้ประโยชน์ที
ดนิโดยต่อเนื
อง การโอนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงงานและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงงานของTIP และผู้เช่าพืGนที
ของอาคารคลงัสนิค้าดงักล่าวจึงน่าจะกระทําได้ โดยไม่ถือว่าขดัต่อ
กฎกระทรวงผงัเมอืง 2556 เนื
องจากยงัคงถอืว่าเป็นการใชป้ระโยชน์ที
ดนิโดยมวีตัถุประสงคเ์ดมิ (ประกอบกจิการ
โรงงานลาํดบัเดมิที
ไดร้บัอนุญาต) และมคีวามต่อเนื
องในการใชป้ระโยชน์ที
ดนิ ตามพรบ. การผงัเมอืง มาตรา 27 
วรรคสอง ประกอบกบัการไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานนั Gนถอืว่ามฐีานตามกฎหมายในการใชป้ระโยชน์
ที
ดนิที
ถูกตอ้งตามกฎหมายแต่ตน้แลว้ 

การดําเนินกิจการห้องเย็นของโครงการเจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค และโครงการแปซิฟิคห้องเย็น ณ ปัจจุบนั เป็นโรงงาน
ห้องเย็นจําพวกที$ % ทั �งนี � ปัจจบุนัโครงการเจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค ตั �งอยู่ภายในเขตบงัคบัของกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบั
ผงัเมืองรวมชมุชนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 (“กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินท
วงศ์ฯ”) ซึ$งใช้บงัคบันบัตั �งแต่ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัที$ 10 กุมภาพนัธ์ 2563 กําหนดให้ที$ดินที$ตั �งของทรัพย์สินที$
กองทรัสต์เข้าลงทุนครั �งแรกในโครงการเจดับเบิ �ลยูดี แปซิฟิค เป็นที$ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ$งที$ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมนี �จะห้ามใช้ประโยชน์ที$ดินเพื$อกิจการโรงงานทกุจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที$กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวง ซึ$งบัญชีท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมชุมชนสวุินทวงศ์ฯ ได้อนุญาตให้ที$ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมสามารถ
ดําเนินกิจการโรงงานห้องเย็นได้เฉพาะที$เป็นโรงงานจําพวกที$ 1 และจําพวกที$ 2 และปัจจุบนัโครงการแปซิฟิค ห้อง
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เย็น ตั �งอยู่ภายในเขตบงัคบัของกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัสมทุรสาคร พ.ศ. 2560 (“กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาครฯ”) ซึ$งใช้บงัคบันบัตั �งแต่ 26 เมษายน 2560 กําหนดให้ที$ดินที$ตั �งของ
ทรัพย์สนิที$กองทรัสต์เข้าลงทนุครั �งแรกในโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น เป็นที$ดินประเภทชุมชน ซึ$งที$ดินประเภทชุมชนนี �
จะห้ามใช้ประโยชน์ที$ดินเพื$อกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้าย
กฎกระทรวง ซึ$งกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัสมทุรสาครฯ ได้กําหนดห้ามไมใ่ห้ประกอบกิจการโรงงาน
ห้องเย็นที$ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นที$เป็นโรงงานจําพวกที$ 1 จําพวกที$ 2 และจําพวกที$ 3 เว้นแต่เป็นโรงงาน
จําพวกที$ 1 จําพวกที$ 2 และจําพวกที$ 3 ที$มีที$ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแปลงที$ดินที$ยื$นขออนญุาต และต้องมี
ที$ว่างโดยรอบภายในแนวเขตของแปลงที$ดินที$ยื$นขออนุญาตเพื$อเป็นแนวป้องกนัไม่น้อยกว่า 10 เมตร อย่างไรก็ดี 
โครงการเจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค และโครงการแปซิฟิคห้องเย็นได้รับใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.F) ประกอบกบั
ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. G) ในช่วงเวลาที$ไมม่ีกฎหมายผงัเมืองใช้บงัคบั ตามลาํดบั 

กองทรัสต์จึงอาจมีข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที$กองทรัสต์เข้าลงทุนครั �งแรกในโครงการทิพย์ 7  
โครงการเจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค และโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น สําหรับกรณีที$มีการเปลี$ยนตวัผู้ เช่าพื �นที$เป็นรายใหม ่
หรือมีการเปลี$ยนประเภทการใช้ประโยชน์ในที$ดินและอาคาร ซึ$งจะสามารถกระทําการดงักลา่วได้โดยใช้เป็นประเภท
คลงัสนิค้าหรือประเภทโรงงานโดยมีวตัถปุระสงค์ดงัเดิม (กลา่วคือ ประกอบกิจการโรงงานลําดบัเดิมและจําพวกเดิม
ที$ได้รับอนญุาต) หรือเป็นประเภทตามกฎกระทรวงผงัเมือง 2556 หรือตามที$กฎหมายผงัเมืองในอนาคตจะกําหนด
เทา่นั �น 

1.2.5 ความเสี %ยงเกี %ยวกบัทางเขา้ออกสูท่างสาธารณะของโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 

ในปจัจุบนัทางเขา้ออกหลกัของโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ที
ลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิารใชใ้นการเดนิทางเขา้-ออกสูถ่นน
สาธารณะ (ถนนพระราม 2) อยู่ในปจัจุบนั มบีุคคลภายนอกเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ e ทั GงนีG ได้มหีนังสอืเรื
อง การ
ตรวจสอบสถานะที
ดนิของเอกชนที
ปจัจุบนัมสีภาพเป็นทางสาธารณะ ซึ
งออกโดยสาํนกังานเทศบาลตําบลนาด ีลง
วนัที
 25 พฤษภาคม 2560 ระบุว่า เทศบาลตําบลนาดไีดด้ําเนินการตรวจสอบพืGนที
ที
ดนิตามโฉนดที
ดนิเลขที
 
30342 พบว่า ปจัจุบนัมสีภาพเป็นถนนสาธารณประโยชน์ โดยมกีารใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรมาแลว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
และไม่พบเอกสารการอุทศิที
ดนิแต่อย่างใด  

อนึ
ง ไดม้แีนวคําพพิากษาฎกีาซึ
งวนิิจฉัยเรื
องการยกที
ดนิให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปรยิายไวใ้นทํานอง
เดยีวกนั ดงันีG การที
เจ้าของที
ดนิยอมให้ประชาชนใช้ทางพพิาทเป็นถนนสาธารณะ และยอมรบัสภาพของทาง
พพิาทว่าเป็นถนนสาธารณะ และไม่เคยหวงกนัการใชท้างดงักล่าวจนมคีวามเขา้ใจว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์
หรือได้ยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จึงถือได้ว่าเจ้าของที
ดินได้มอบทางดังกล่าวให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์โดยปรยิาย การยอ้นกลบัมาหวงกนัอา้งสทิธเิหนือทางที
ไดก้ลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ไป
โดยปรยิายแลว้ไม่มผีลแต่อย่างใด ทางดงักล่าวจงึเป็นทางสาธารณะ (คาํพพิากษาฎกีา ที
 94/2555) การที
เจา้ของ
ที
ดนิคนเดิมแสดงเจตนายกที
ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์และยอมให้ประชาชนทั 
วไปใช้ที
ดนินั Gนเป็นทาง
สญัจรไปมาเป็นเวลาหลายสบิปี ย่อมถอืไดว้่ามเีจตนาอุทศิใหท้ี
ดนินั Gนเป็นทางสาธารณะโดยปรยิายมาตั Gงแต่ต้น
แลว้ เมื
อที
ดนิตกเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภททรพัยส์นิสาํหรบัพลเมอืงใชร่้วมกนัตามมาตรา 1304 (2) 
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ย่อมมผีลทนัทโีดยไม่จาํตอ้งจดทะเบยีนเป็นทางสาธารณประโยชน์อกี และ
ย่อมไม่สามารถโอนใหแ้ก่กนัไดโ้ดยทางนิตกิรรม (คาํพพิากษาฎกีา ที
 2907/2543) ลกัษณะของทางสาธารณะอาจ
เป็นได ้2 กรณี คอื เจา้ของที
ดนิอุทศิใหเ้ป็นทางสาธารณะ กบัการที
มปีระชาชนใชส้อยเป็นเวลานานโดยไม่มกีาร
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หวงหา้ม ซึ
งเขา้ลกัษณะเป็นทางสาธารณะโดยปรยิาย (คําพพิากษาฎกีา ที
 4723/2538) อกีทั Gง สาํนักงานอยัการ
สูงสุดได้ให้ความเห็นไว้ตามสํานวนขอ้หารือสํานักงานอยัการสูงสุด สํานักงานที
ปรกึษากฎหมาย เลขรบัที
 ห.
186/2560 โดยมหีลกัเกณฑว์่า ที
ดนิซึ
งเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภททรพัยส์นิสาํหรบัพลเมอืงใชร่้วมกนั
ตามมาตรา 1304 (2) ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยน์ั Gน เจา้ของที
ดนิไม่จําต้องแสดงเจตนาอุทศิหรอืยก
ใหโ้ดยชดัแจง้ หรอืจดทะเบยีนยกใหเ้ป็นทางสาธารณะต่อพนกังานเจา้หน้าที
 อย่างไรกต็าม เพื
อเป็นหลกัฐานทาง
ราชการต่อไป ใหผู้้มอีํานาจหน้าที
ดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัที
ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสาํหรบั
พลเมอืงใช้ร่วมกนัตามกฎหมาย เป็นผู้ดําเนินการขึGนทะเบยีนที
ดนิสาธารณประโยชน์ และดําเนินการให้มกีาร
แกไ้ขเอกสารสทิธทิี
เกี
ยวขอ้งโดยรอ้งขอต่อศาลตามพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที
ดนิ พ.ศ. 2497 ดว้ย  

อย่างไรกด็ ีแมว้่าจากแนวคาํพพิากษาฎกีาและความเหน็ตามสาํนวนขอ้หารอืสาํนักงานอยัการสงูสุดไดม้แีนวทาง
ว่าที
ดนิแปลงทางเขา้ออกดงักล่าวจะถอืไดว้า่มกีารอุทศิใหเ้ป็นทางสาธารณะโดยปรยิายแลว้ แต่กองทรสัตย์งัอาจมี
ความเสี
ยงที
เจ้าของที
ดนิตามโฉนดที
ดนิอาจร้องสู่ศาลว่า เจ้าของที
ดนิไม่ได้มคีวามประสงค์จะอุทศิที
ดนิแปลง
ดงักล่าวใหเ้ป็นทางสาธารณะได ้ดงันั Gน กองทรสัต์จะดําเนินการจดัใหม้กีารรบัรองโดยเจา้ของทรพัยส์นิในสญัญา
จะซืGอจะขายอสงัหาริมทรพัย์ระหว่างเจ้าของทรพัย์สินกับกองทรัสต์ว่า ทรพัย์สินที
จะลงทุนมีทางเข้าออกที

เหมาะสมตามสภาพ อกีทั Gง บรษิทัฯ เหน็ว่า เนื
องจากทางดงักล่าวมสีภาพเป็นทางสาธารณะแลว้ จงึมปีระชาชนที

พกัอาศยัและผูป้ระกอบการรายอื
นไดใ้ชเ้สน้ทางดงักล่าวเป็นทางสญัจรเขา้ออกพืGนที
เช่นกนั ดว้ยเหตุดงักล่าว การ
ปิดกั Gนหรือจํากดัการใช้ทางดงักล่าวจึงมีแนวโน้มตํ
า เนื
องจากจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนกบั
ประชาชนที
พกัอาศยัและผูป้ระกอบการรายอื
นที
อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงและใชเ้สน้ทางดงักล่าวเพื
อการสญัจร  

1.2.6 ความเสี %ยงจากการที %ทรัพย์สินหลกัของกองทรสัต์ตั "งอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียง
สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เนื
องจากพืGนที
ตั Gงของโครงการทพิย์ 7 ซึ
งเป็นทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก อาจตั Gงอยู่ในบรเิวณเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ บรเิวณใกล้เคยีงสนามบนิสุวรรณภูม ิซึ
งตามพระราชบญัญตัิการเดนิอากาศ พ.ศ. 
2497 (และที
ไดม้กีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) วางหลกัใหผู้ท้ี
จะก่อสรา้งหรอืแกไ้ขเปลี
ยนแปลงอาคารหรอืสิ
งปลูกสรา้งอื
น 
ภายในเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย กองทรสัต์
จงึมคีวามเสี
ยงที
อาจเกดิขึGนได้ หากในอนาคตไม่ได้รบัอนุญาตให้ก่อสรา้งหรอืแก้ไขเปลี
ยนแปลงอาคารหรอืสิ
ง
ปลกูสรา้งอื
นจากสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ซึ
งอาจสง่ผลใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการแกไ้ข
เปลี
ยนแปลงอาคารหรอืสิ
งปลกูสรา้งต่อไปได ้

1.2.7 ทรัพย์สินที %กองทรัสต์เข้าลงทุนครั "งแรกอาจมีความชํารุดบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบัติที %ผิดกฎหมายและ
กฎระเบยีบ หรอือาจมคีวามบกพร่องอื %น 

นอกเหนือจากที
ไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีGแลว้ บรษิทัฯ ไดต้รวจสอบสภาพทรพัยส์นิที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก พบว่าอยู่ในสภาพที
ด ีมคีวามพรอ้มที
จะลงทุน และไม่พบว่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้
ลงทุนครั Gงแรกในครั GงนีGมีความชํารุดบกพร่อง หรือขาดตกบกพร่องที
ต้องได้รบัการซ่อมแซมหรือบํารุงรกัษา 
(รวมถึงเรื
องการออกแบบ การก่อสร้าง หรอืความชํารุดบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องที
มองไม่เห็นอื
นๆ ของ
ทรพัยส์นิหรอือุปกรณ์ของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกซึ
งสง่ผลใหม้ค่ีาใชจ้่ายเพื
อการลงทุนเพิ
มขึGนหรอื
ตอ้งมค่ีาใชจ้่ายในการซ่อมแซมหรอืบาํรุงรกัษาพเิศษ) อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าไม่มกีาร
ปฏบิตัผิดิกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ หรอืไม่มกีารขาดตกบกพร่องอื
นๆ ที
เกี
ยวกบัทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้
ลงทุนครั Gงแรก รวมทั Gงรายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิที
บริษัทฯ ใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สนิที




ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 1-14 

 

กองทรสัต์เข้าลงทุนครั Gงแรก รายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และรายงานการประเมินค่าทรพัย์สนิอาจมี
ข้อจํากดัในการตรวจสอบซึ
งอาจทําให้เกิดความคลาดเคลื
อนได้ ทั GงนีG ความชํารุดบกพร่องหรือการขาดตก
บกพร่องที
ยงัไม่ปรากฏดงักล่าว อาจทําให้กองทรสัต์ต้องลงทุนเพิ
มเติมอย่างมนีัยสําคญั หรอืมภีาระหน้าที
ต่อ
บุคคลภายนอกที
ทําให้เกดิค่าใช้จ่ายในลกัษณะและจํานวนที
มไิด้คาดการณ์ไว้ซึ
งอาจมผีลกระทบในทางลบต่อ
รายไดแ้ละกระแสเงนิสดของกองทรสัตอ์ย่างมนียัสาํคญั  

ขอ้รบัรอง คํารบัประกนั และขอ้ตกลงการรบัผดิชดใชท้ี
ใหโ้ดยเจา้ของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกอยู่
ภายใต้ขอบเขต จํานวน และระยะเวลาในการเรียกร้องที
จํากดั ดงันั Gน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า
กองทรสัตจ์ะมสีทิธไิดร้บัชดใชค้วามเสยีหายภายใตข้อ้รบัรอง คาํรบัประกนั และขอ้ตกลงรบัผดิชดใชใ้ดๆ ดงักล่าว
สาํหรบัความเสยีหายที
เกดิขึGนกบักองทรสัตอ์นัเนื
องมาจากการเขา้ลงทนุในทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก  

1.2.8 ความเสี %ยงที %ทรพัย์สนิอาจมสีภาพด้อยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรอืความเสี %ยงที %เงินเก็บสํารองเพื %อการ
ซ่อมแซม หรอื การปรบัปรุงใหญ่ในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจมไีม่เพยีงพอ  

ผูเ้ช่ามหีน้าที
ในการบํารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิที
เช่าใหอ้ยู่ในสภาพใชก้ารไดด้ ีโดยรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายที
เกี
ยวขอ้งกบัการบํารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิที
เช่าส่วนย่อย (Minor Maintenance)  
สาํหรบัทรพัยส์นิในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค และโครงการดาต้าเซฟ PCS JPAC 
และ Datasafe ในฐานะผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิ นอกจากนีG สาํหรบัทรพัยส์นิในโครงการทพิย ์7 TIP มหีน้าที

รบัผดิชอบในกรณีที
มค่ีาใช้จ่ายในการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี
ยนแปลงทรพัย์สนิ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีน และกองทรสัต์ไดแ้ต่งตั Gง บรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั ซึ
งเป็นบรษิทัใน
เครอื TIP ตามสญัญาแต่งตั Gงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์คีวามรบัผดิชอบดา้นต่างๆ 
ภายใตก้ารควบคุมดแูลของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึ
งรวมถงึการดูแลใหท้รพัยส์นิอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน ตลอดจน
ใหบ้รกิารซ่อมบํารุงทรพัยส์นิที
เสยีหายเมื
อผูเ้ช่ารอ้งขอ (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที
 2 ขอ้ 2.3 สรุป
สาระสาํคญัของสญัญา) ทั GงนีGหากกลุ่มผูเ้ช่าหลกั TIP และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ไิดด้าํเนินการบํารุงรกัษา และ
ซ่อมแซม ปรบัปรุงทรพัยส์นิอย่างเหมาะสม อาจส่งผลใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมสีภาพดอ้ยลง ไม่สามารถใชง้านได้
อย่างมีประสทิธภิาพตามอายุการใช้งานจริง และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดําเนินงานของกองทรสัต์ได ้
อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ได้พจิารณาถึงความสามารถในการปฏบิตัิตามสญัญาของกลุ่มผู้เช่าหลกัของโครงการ 
JWD ซึ
งเป็นกลุ่มบรษิทัในเครอืของ JWD รวมถงึ JWD ซึ
งมหีน้าที
ตามที
กําหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวที
จะให้
ความสนับสนุนทางการเงนิแก่กลุ่มผูเ้ช่าหลกั รวมทั Gงกํากบัดูแลและใหค้วามช่วยเหลอืที
จะเป็นแก่กลุ่มผูเ้ช่าหลกั 
เพื
อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าที
ตามกําหนดไวใ้นสญัญาเช่ากบักองทรสัต์ตลอดระยะเวลาที
กลุ่มผู้เช่าหลกัเป็นผูเ้ช่า
ภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว ซึ
งจะเป็นมาตรการที
ช่วยใหค้วามเสี
ยงจากการผดิสญัญาของกลุ่มผูเ้ช่าหลกัลดน้อยลง
ไดอ้ย่างมนียัสาํคญั และบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่ากลุ่มผูเ้ช่าหลกัและ JWD มคีวามสามารถทางการเงนิอย่างเพยีงพอ
ในการปฏบิตัิตามสญัญาดงักล่าว และเพื
อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการแต่งตั Gงผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์และเพื
อ
รกัษาผลประโยชน์ที
ดทีี
สุดของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ บรษิทัฯ มรีะบบในการกํากบัดูแลและควบคุมการ
ดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการทพิย ์7 อย่างสมํ
าเสมอ โดยแบ่งเป็นการกาํกบัดแูลรายเดอืน 
การกํากบัดูแลรายไตรมาส การกํากบัดูแลรายปี การดําเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ่อมแซม
ทรพัย์สนิ และการติดตามและควบคุมการปฏิบตัิหน้าที
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ ซึ
งจะครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และการบํารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัย ์เป็นต้น ทั GงนีG เพื
อเป็นการสรา้งความ
มั 
นใจแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ได้ทําหน้าที
บรหิารทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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นอกจากนีG เพื
อการดูแล บํารุงรกัษา และซ่อมแซม/ปรับปรุงทรัพย์สินให้มีสภาพในการจดัหาประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิที
เหมาะสม กองทรสัต์จะทยอยเกบ็สํารองเงนิทุนค่าซ่อมแซม และค่าปรบัปรุงทรพัย์สนิอย่างต่อเนื
อง 
ทั GงนีGจากประสบการณ์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอดีต บริษัทฯจะมีการวางแผนร่วมกับผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ สําหรบัการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื เปลี
ยนทรพัย์สนิในส่วนที
เป็นสาระสําคญั (Major 
Maintenance) สว่นใหญ่ อาท ิการทาสอีาคาร การปรบัปรุง/เปลี
ยน อุปกรณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัระบบการทําความเยน็
คอมเพรสเซอร ์เครื
องปรบัอากาศ ระบบป้องกนัอคัคภียั หลงัคา หมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ และจะมกีารวางแผนใน
การประมาณการค่าใชจ้่ายที
ใชใ้นการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื เปลี
ยนทรพัยส์นิเพื
อทําการสาํรองเงนิในการ
ปรบัปรุง และซ่อมแซมสภาพทรพัยส์นิทุกปี โดยพจิารณาจากแผนการดําเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
และ/หรือ ผู้เชี
ยวชาญที
เกี
ยวข้องอย่างไรก็ดี ในกรณีที
ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ไม่สามารถปรบัปรุงหรือ
ซ่อมแซม หรอืทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อาจไม่สามารถเปลี
ยนแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างรวดเรว็
ตามการเปลี
ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี
เกี
ยวขอ้ง ทําใหไ้ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัดงักล่าวในการ
สร้างกําไรได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ อนัเนื
องมาจากสภาวะการแข่งขนั อายุของทรพัย์สนิ หรอื ปรมิาณความ
ตอ้งการที
ลดตํ
าลง อาจทาํใหต้อ้งมกีารลงทุนใชเ้งนิเพิ
มเตมิในการเปลี
ยนทรพัยส์นิดงักล่าว หรอื จดัหาทรพัยส์นิ
ใหม่มาทดแทน เพื
อใหม้ลีกัษณะการจดัหาประโยชน์ที
สามารถสรา้งกาํไรไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพยิ
งขึGน  

1.2.9 ความเสี %ยงเกี %ยวกบัการไดม้าซึ %งอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์ 

บรษิทัฯ เชื
อว่าก่อนการได้มาซึ
งอสงัหารมิทรพัย ์บรษิัทฯ จดัใหม้กีารตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 
อสงัหารมิทรพัยท์ี
จะไดม้านั Gนตามสมควรแลว้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าอสงัหารมิทรพัยน์ั Gน
จะไม่มคีวามชาํรุดบกพร่องใดที
จะตอ้งใชค่้าใชจ้่ายจํานวนมากในการซ่อมแซม หรอืบํารุงรกัษา หรอืจ่ายชําระหนีG
อื
นใดต่อบุคคลภายนอกนอกจากที
ระบุไวใ้นเอกสารนีG รายงานของผูเ้ชี
ยวชาญซึ
งบรษิทัฯ พจิารณาและถอืตามใน
ฐานะที
เป็นสว่นหนึ
งของการตรวจสอบและสอบทานอาจมขีอ้ผดิพลาด หรอืขาดตกบกพร่อง เนื
องจากความชํารุด
บกพร่องบางประการของอสงัหารมิทรพัยอ์าจไม่สามารถกําหนดใหแ้น่ชดัลงไปไดอ้นัเป็นผลมาจากขอบเขตของ
การตรวจสอบ เทคโนโลยหีรอืเทคนิคที
ใช ้ตลอดจนปจัจยัอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 

นอกจากนีG อสงัหารมิทรพัยบ์างรายการอาจมไิดป้ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
ซึ
งเกี
ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์หรอือาจมไิดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง โดยการตรวจสอบ
และสอบทานของบรษิทัฯ นั Gนไม่สามารถตรวจพบ ดว้ยเหตุนีG กองทรสัต์อาจมภีาระค่าใชจ้่ายหรอืหน้าที
เพิ
มเติม
อนัเกดิจากการที
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวมไิดป้ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที

เกี
ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์

โดยเฉพาะอย่างยิ
ง คํารบัรอง คํารบัประกนัและข้อตกลงที
จะรบัผิดชดใช้ซึ
งเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ให้ไว้แก่
กองทรสัต์มขีอ้จํากดัในแง่ของขอบเขต จํานวนเงนิ และระยะเวลาที
เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ได้ใหค้ํารบัรอง คํา
รบัประกนั และขอ้ตกลงที
จะรบัผดิชดใช้ ทั GงนีG กองทรสัต์มสีทิธทิี
จะไดร้บัการชดเชยในกรณีที
มกีารผดิคํารบัรอง 
คํารบัประกนั อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองได้ว่ากองทรสัต์จะมีสทิธิได้รบัชดเชยตามคํารบัรอง คํา
รบัประกนั หรอืขอ้ตกลงที
จะรบัผดิชดใชก้รณีที
เกดิความเสยีหาย หรอืความรบัผดิต่อกองทรสัต์อนัเป็นผลมาจาก
การไดม้าซึ
งอสงัหารมิทรพัย ์ทั GงนีG เนื
องจากกรณีดงักล่าวขึGนอยู่กบัการชําระหนีGของลูกหนีGและการบงัคบัชําระหนีG
ตามสญัญา 

1.3 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
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1.3.1 ความเสี %ยงโดยทั %วไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์คีวามเสี
ยงหลายดา้น เช่น  
(1) การเปลี
ยนแปลงในทางลบดา้นการเมอืงและภาวะเศรษฐกจิ เช่น ภาวะเศรษฐกจิถดถอยทั Gงในประเทศและ

ต่างประเทศและความตอ้งการในการบรโิภคโดยรวมลดลง  

(2) สภาวะดา้นลบของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ  

(3) การเปลี
ยนแปลงในอตัราดอกเบีGย อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ  

(4) การเปลี
ยนแปลงนโยบายทางการเงนิหรอืนโยบายทางเศรษฐกจิอื
นๆ ของประเทศและต่างประเทศ  

(5) การเพิ
มค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการเกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี
ไม่ไดค้าดการณ์ไว ้

(6) การเปลี
ยนแปลงกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทางดา้นสิ
งแวดลอ้ม กฎหมายผงัเมอืง และกฎระเบยีบอื
นๆ ของ
รฐั ตลอดจนนโยบายทางการคลงั  

(7) การเรยีกรอ้งความรบัผดิชอบดา้นสิ
งแวดลอ้มที
เกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัย ์

(8) การเปลี
ยนแปลงของราคาตลาดของอตัราค่าเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

(9) การเปลี
ยนแปลงของราคานํGามนัและเชืGอเพลงิอื
นๆ  

(10) การเปลี
ยนแปลงความนิยมในประเภทของอสงัหารมิทรพัย์และสถานที
ตั Gงซึ
งนําไปสู่การมพีืGนที
ใหเ้ช่ามาก
เกนิความตอ้งการ หรอือาจทาํใหค้วามตอ้งการของผูเ้ช่าพืGนที
ในตลาดใดๆ ลดลงสาํหรบัอสงัหารมิทรพัยบ์าง
ประเภท  

(11) การกระทาํของผูเ้ช่าพืGนที
ที
อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกจิและชื
อเสยีงของเจา้ของทรพัยส์นิ  

(12) ความไม่สามารถดาํเนินการต่ออายุสญัญาเช่าพืGนที
 หรอืในการนําพืGนที
ออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายใหม่เมื
อสิGนสุด
อายุสญัญาเช่า  

(13) ความไม่สามารถในการเกบ็ค่าเช่าจากผู้เช่าพืGนที
ภายในระยะเวลาที
กําหนดหรือไม่สามารถเรยีกเกบ็ได้
เนื
องจากผูเ้ช่าพืGนที
ลม้ละลายหรอืมหีนีGสนิลน้พน้ตวั หรอืในกรณีอื
นๆ  

(14) ความไม่พอเพยีงของความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที
ม ีหรอืค่าเบีGยประกนัภยัที
เพิ
มสงูขึGน  

(15) การที
ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถให้บรกิารหรอืจดัหาการบรกิารเกี
ยวกบัการบํารุงรกัษาและการ
ใหบ้รกิารอื
นๆ ไดอ้ย่างพอเพยีง  

(16) ความชํารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรพัย์ซึ
งต้องได้รบัการแก้ไข หรอืซ่อมแซม ตลอดจนการบํารุงรกัษา
อสงัหารมิทรพัยซ์ึ
งก่อใหเ้กดิรายจ่ายลงทุน ที
ไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหน้า  

(17) การขาดสภาพคล่องในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
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(18) การพึ
งพงิกระแสเงนิสดอย่างมากในการบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์ี
มอียู่  

(19) การเพิ
มขึGนของค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานรวมถงึภาษอีากรที
เกี
ยวขอ้ง  

(20) สว่นไดเ้สยีหรอืภาระผูกพนัต่างๆ ซึ
งไม่สามารถพบไดห้รอืไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบที
ดนิ ณ สาํนักงาน
ที
ดนิที
เกี
ยวขอ้งในขณะที
ทาํการตรวจสอบ  

(21) เหตุสดุวสิยั ความเสยีหายที
ไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้และปจัจยัอื
นๆ และ  

(22) การเปลี
ยนแปลงของกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทางดา้นภาษอีากรและดา้นอื
นๆ  

ปจัจยัหลายอย่างตามที
กล่าวขา้งต้นอาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอตัราการเช่าพืGนที
 อตัราค่าเช่า หรอื
ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน ซึ
งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสงัหารมิทรพัย์และรายได้ที
จะได้รบัจาก
อสงัหารมิทรพัย ์

การประเมนิค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ประจําปีจะสะทอ้นปจัจยัต่างๆ ดงักล่าว และส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์เพิ
มสงูขึGนหรอืลดตํ
าลงได ้มูลค่าเงนิลงทุนของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์อาจลดลงอย่างมี
นยัสาํคญัหากเกดิวกิฤตในทางลบอย่างฉบัพลนัต่อราคาอสงัหารมิทรพัยห์รอืต่อเศรษฐกจิในกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทยซึ
งมทีรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์ั Gงอยู่ในปจัจุบนัหรอืที
จะมใีนอนาคต 

1.3.2 กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการขาด
ทางเลอืกอื %นในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

กองทรสัตจ์ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิที
เกี
ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั โดยทั 
วไปการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะการลงทุนในทรพัยส์นิที
มมีลูค่าสงู เช่น ที
กองทรสัต์ประสงคท์ี
จะเขา้ลงทุนอาจมสีภาพ
คล่องตํ
า การที
มสีภาพคล่องตํ
าดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการปรบัเปลี
ยนพอรต์
การลงทุน (Investment Portfolio) หรอืความสามารถในการเปลี
ยนทรพัยส์นิบางส่วนเป็นเงนิสด เพื
อรองรบักบั
การเปลี
ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และปจัจยัอื
นๆ นอกจากนีG กองทรสัต์อาจประสบ
ปญัหาในการหาแหล่งเงนิกูใ้นระยะเวลาที
ทนัท่วงทแีละภายใตเ้งื
อนไขทางการคา้ที
ดใีนกรณีที
เป็นการกูย้มืเงนิที
ใช้
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็นหลกัประกัน เนื
องจากทรัพย์สินประเภทอสงัหาริมทรัพย์ไม่มีสภาพคล่อง 
นอกจากนีG ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจไม่สามารถเปลี
ยนแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างรวดเรว็ หาก
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตเ์หล่านั Gนไม่สามารถสรา้งกาํไรไดอ้นัเนื
องมาจากสภาวะการแข่งขนั อายุของทรพัยส์นิ 
ปรมิาณความต้องการที
ลดตํ
าลง หรอืปจัจยัอื
นๆ อกีทั Gงการเปลี
ยนแปลงลกัษณะการใช้ประโยชน์ของทรพัย์สนิ
หลกัของกองทรสัตโ์ดยทั 
วไปแลว้จะต้องมกีารลงทุนใชเ้งนิเพิ
มเตมิ ปจัจยัต่างๆ เหล่านีGอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงนิและผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ และส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัต์ใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

1.3.3 ความเสี %ยงทางการเมอืง 

การดําเนินงานฐานะการเงนิผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัต์อาจไดร้บัอทิธพิลบางส่วนจาก
สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศไทย ดงัจะเหน็ไดว้่าสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศไทยประสบภาวะขาด
เสถยีรภาพหลายครั Gง เหตุการณ์ดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย  
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บรษิทัฯ จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะไม่มเีหตุการณ์ที
จะนําไปสู่การขาดเสถยีรภาพทางการเมอืงอกี ซึ
งอาจมี
ผลในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทรสัต ์

1.3.4 การเปลี %ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายที %เกี %ยวขอ้ง 

กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการมผีลบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ หรอืการปรบัปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย อาจมกีารเปลี
ยนแปลง 
เช่นเดยีวกบัมาตรฐานการบญัชทีี
ไดร้บัการปรบัปรุงเพิ
มเตมิใหต้รงกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) งบการเงนิของกองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบ
จากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชทีี
ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุง โดยเงื
อนไขและเวลาในการเปลี
ยนแปลงมาตรฐาน
การบญัชนีีGไม่สามารถทราบไดแ้ละขึGนอยู่กบัหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง ดงันั Gน บรษิทัฯ จงึไม่อาจรบัประกนัได้ว่าการ
เปลี
ยนแปลงเหล่านีGจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการจดัทํางบการเงินของกองทรัสต์หรือต่อผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ การเปลี
ยนแปลงดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ นอกจากนีGยงัไม่อาจรบัประกนั
ไดว้่าการเปลี
ยนแปลงกฎขอ้บงัคบัใดๆ จะไม่มผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการ
ดาํเนินการตามกลยุทธก์ารลงทุนของกองทรสัตห์รอืต่อการดําเนินงานและฐานะการเงนิของกองทรสัต์ นอกจากนีG 
การเปลี
ยนแปลงดงักล่าวนีGอาจสง่ผลกระทบดา้นลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้

1.3.5 ความเสี %ยงจากกรณีทรพัยส์นิที %กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนถูกเวนคนื 

กองทรสัตอ์าจมคีวามเสี
ยงในกรณีที
หน่วยงานของรฐัเวนคนืทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนซึ
งทําใหก้องทรสัต์ไม่
อาจใชท้รพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิต่อไปได ้นอกจากนีGกรณีที
เกดิการเวนคนื
ดงักล่าวกองทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัค่าชดเชยจากการเวนคนืหรอืไดร้บัค่าชดเชยดงักล่าวน้อยกว่ามูลค่าที
กองทรสัต์ใช้
ในการลงทุนในทรพัยส์นิซึ
งอาจสง่ผลใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนที
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการลงทุนไม่เป็นไป
ตามที
ไดป้ระมาณการไวท้ั Gงในสว่นของประโยชน์ตอบแทนและเงนิลงทุน ทั GงนีG จาํนวนเงนิค่าชดเชยที
กองทรสัต์จะ
ไดร้บัขึGนอยู่กบัเงื
อนไขตามที
กําหนดในสญัญาที
เกี
ยวขอ้งระยะเวลาการเช่าทรพัยส์นิที
เหลอือยู่ภายหลงัจากการ
ถูกเวนคนืหรอืจํานวนเงนิค่าชดเชยที
ได้รบัจากการเวนคนื อนึ
ง จากการที
บรษิัทฯ ได้ศกึษาขอ้มูลตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที
ดนิในบรเิวณที
จะเวนคนืในท้องที
ที
ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ตั Gงอยู่ไม่พบว่าที
ตั Gงของ
ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง ทั GงนีG บริษัทฯ ไม่สามารถประเมนิถึง
โอกาสในการถูกเวนคนืได ้เนื
องจาก การเวนคนืที
ดนิเป็นนโยบายและความจําเป็นในการใชพ้ืGนที
ของรฐัในเวลา
นั Gนๆ ในอนาคต 

1.3.6 ความเสี %ยงเกี %ยวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี %กองทรสัตถ์อืครองนั "นอาจมค่ีาใชจ้่ายเกี %ยวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิ %มขึ"นรวมทั "ง
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการต่างๆ เพิ %มขึ"น 

ความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบทางลบ
หากค่าใชจ้่ายเกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการต่างๆ เพิ
มขึGนโดยรายไดไ้ม่ไดเ้พิ
มขึGนอย่าง
สอดคลอ้งกนั 
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ปจัจยัที
อาจสง่ผลใหค่้าใชจ้่ายเกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการเพิ
มสงูขึGน ไดแ้ก่ 

• การเพิ
มขึGนของค่าใชจ้่ายในการดแูล และบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิ 

• การเพิ
มขึGนของภาษทีี
เกี
ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยร์วมทั Gงค่าธรรมเนียมอื
นๆ ตามกฎหมาย 

• การเปลี
ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทั Gงนโยบายของรฐับาล ซึ
งจะเพิ
มค่าใช้จ่ายในการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายที
เปลี
ยนแปลงนั Gน 

• การเพิ
มขึGนของค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค 

• การเพิ
มขึGนของค่าบรกิารสาํหรบัผูร้บัจา้งช่วง 

• การเพิ
มขึGนของอตัราเงนิเฟ้อ 

• การเพิ
มขึGนของเบีGยประกนัภยั  

• ความเสยีหายหรอืความชํารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรพัย์ หรอืผลกระทบทางสิ
งแวดล้อมที
เกิดขึGนจาก
อสงัหารมิทรพัยซ์ึ
งตอ้งมกีารแกไ้ขโดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ และค่าใชจ้่ายในการดําเนินการใน
สว่นนีGไม่อาจสามารถคาดการณ์ได ้และ 

• ค่าใชจ้่ายจากการซ่อมแซมทรพัยส์นิที
อาจมจีาํนวนค่าใชจ้่ายเกนิกว่าที
ไดค้าดการณ์หรอืประมาณการไว ้

1.3.7 ความเสี %ยงเกี %ยวกบัเงนิชดเชยจากการประกนัภยั 

การประกอบธุรกจิของกองทรสัตม์คีวามเสี
ยงดา้นการดําเนินการและการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้
ลงทุนครั Gงแรก แม้ว่ากองทรสัต์จะต้องจดัให้มีการประกนัภัยในทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เข้าลงทุนครั Gงแรกอย่าง
เพยีงพอและเหมาะสมซึ
งจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งแลว้กต็าม แต่อตัราเงนิชดเชยในกรณีที

ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกเกดิความเสยีหายอาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที
กองทรสัต์อาจ
ได้รับ เช่น ความสูญเสียจากสงคราม เป็นต้น หรือกองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที
ระบุใน
กรมธรรม์ประกนัภัยที
เกี
ยวข้องได้ ไม่ว่าทั Gงหมดหรอืแต่บางส่วน หรอือาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความ
เสยีหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวไดโ้ดยที
ไม่ใช่ความผดิของกองทรสัต ์ 

กองทรสัต์อาจมคีวามเสี
ยงจากความสญูเสยีทางการเงนิ เมื
อเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงที
กองทรสัต์อาจไม่ไดร้บัการ
ชดเชยความเสยีหายอย่างเพยีงพอ หรอืไม่สามารถจดัใหม้กีารประกนัภยัประเภทดงักล่าวได ้ซึ
งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประโยชน์ตอบแทนที
ผูถ้อืหน่วยทรสัตค์าดว่าจะไดร้บั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะดําเนินการใหก้องทรสัต์ โดยทรสัต ีและผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต์ (ถ้าม)ี เป็นผูร้บัประโยชน์ 
และผูเ้อาประกนัภยัร่วมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัที
มอียู่เดมิของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก (เวน้แต่
ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)) เพื
อใหก้องทรสัต ์และผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์
(ถ้าม)ี ได้รบัการประกนัความเสี
ยงภยัทรพัย์สนิ (All Risk Insurance) ทั GงนีG บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารเขา้ทํา
กรมธรรม์ประกนัภยัใหค้รอบคลุมทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกทั Gงหมด โดยประกนัภยัประเภทความ
เสี
ยงภยัทรพัย์สนิจะมวีงเงนิประกนัภยัไม่ตํ
ากว่ามูลค่าทรพัยส์นิทดแทนทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก 
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และเพื
อเป็นการบรหิารจดัการความเสี
ยงดงักล่าว ทางบรษิทัฯ อาจมกีารทบทวนประเภทของการประกนัภยัอย่าง
สมํ
าเสมอ และจะมกีารพจิารณาจดัทาํวงเงนิประกนัภยัสาํหรบัการประกนัภยัแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 

1.3.8 ความเสี %ยงจากการที %คู่สญัญาอาจพจิารณาเลื %อนชาํระค่าเช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื %องมาจากการที %ทรพัยส์นิที %
เช่าเสยีหายหรอืถูกทาํลายอนัมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของทรพัยส์นิที %กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั "งแรก  

ในกรณีเกดิเหตุการณ์ที
ทรพัยส์นิที
เช่าเสยีหายหรอืถูกทําลายอนัมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของทรพัยส์นิที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก และเขา้เงื
อนไขที
คู่สญัญาอาจร่วมกนัพจิารณากําหนดเงื
อนไขในการเช่าสาํหรบัช่วง
ระหว่างการก่อสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิใหม่ขึGนมาทดแทนทรพัย์สนิที
เช่าดงักล่าวได้ ซึ
งอาจรวมถึงการที
ผู้เช่า
เลื
อนชาํระค่าเช่าบางสว่นหรอืทั Gงหมดใหแ้ก่กองทรสัต์หรอืการยกเวน้ค่าเช่าสาํหรบัช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตามที

ระบุในร่างสญัญาเช่าทรพัยส์นิของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก โดยในกรณีที
มกีารขอเลื
อนชําระค่าเช่า
หรอืการยกเวน้ค่าเช่าโดยผูเ้ช่า รายไดแ้ละกระแสเงนิสดของกองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญั ซึ
ง
อาจสง่ผลกระทบต่อประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

อย่างไรกด็ ีเพื
อลดความเสี
ยงที
อาจเกดิขึGน ร่างสญัญาเช่าทรพัยส์นิของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกได้
ระบุว่า ในระหว่างการก่อสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิใหม่ขึGนมาทดแทนทรพัยส์นิที
เช่านั Gน คู่สญัญาตกลงใหถ้อืว่าสทิธิ
และหน้าที
ของคู่สญัญาตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิดงักล่าวยงัคงมผีลต่อไปจนกว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 
ซึ
งอาจทาํใหผู้เ้ช่าทรพัยส์นิยงัคงมหีน้าที
ในการชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิอยู่ อนึ
ง คู่สญัญาอาจร่วมกนั
พจิารณากาํหนดเงื
อนไขในการเช่าสาํหรบัช่วงระหว่างการก่อสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิใหม่ขึGนมาทดแทนทรพัยส์นิ
ที
เช่าดงักล่าวได้ โดยการชําระค่าเช่าของผู้เช่าทรพัย์สนิในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว คู่สญัญาอาจคํานึงถึง
ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าทรพัย์สนิ รวมถึงผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของทรพัย์สนิที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกของผูเ้ช่าทรพัยส์นิ และในกรณีที
พน้เหตุการณ์ดงักล่าวแลว้ ผูเ้ช่าทรพัยส์นิยงัคงต้อง
ชําระค่าเช่าตามอตัราค่าเช่าปกติต่อไป และ/หรอื ต้องชําระค่าเช่าในส่วนที
ได้รบัการเลื
อนในส่วนที
ยงัชําระไม่
ครบถ้วนด้วย (รายละเอยีดโปรดพิจารณาเพิ
มเติมในส่วนสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าทรพัย์สนิ ส่วนที
 
4.2.1)   

1.3.9 ความเสี %ยงจากภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และการก่อวนิาศภยั 

ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ ทรพัย์สนิดงักล่าวอาจได้รบัความเสยีหายจากภัย
ธรรมชาตอิาท ิอุทกภยั และ/หรอื จากการก่อวนิาศภยั ดงันั Gน เพื
อเป็นการบรรเทาภาระความเสยีหายในทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัตร์วมถงึการชดเชยความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิของผูเ้ช่าทรพัยส์นิ และเพื
อใหไ้ดเ้งื
อนไข
การทาํประกนัภยัที
ดทีี
สดุกองทรสัตจ์ะดาํเนินการจดัใหม้กีารทาํประกนัภยัในทรพัยส์นิดงักล่าว โดยใหม้รีะยะเวลา
ความคุม้ครองทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์ลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที
ต่ออายุในวงเงนิประกนั
ที
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารที
มลีกัษณะและการใชง้านใกลเ้คยีงกนักบัทรพัยส์นิหลกัของ
กองทรสัต ์เช่น การประกนัความเสี
ยงภยัทรพัยส์นิ (All Risk Insurance) และการประกนัภยัเพื
อประโยชน์บุคคลที

สาม (Public Liability Insurance) ดว้ย 

ในปี 2554 ประเทศไทยไดป้ระสบปญัหาอุทกภยัซึ
งก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อเศรษฐกจิและสงัคมในวงกวา้ง โดย
ปญัหาอุทกภยัเป็นปญัหาซึ
งกองทรสัตไ์ม่สามารถควบคุมได ้และอาจมผีลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต ์โดยเหตุอุทกภยัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิหรอือาจทําใหผู้เ้ช่าพืGนที
ไม่สามารถ
ใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการต่างๆ ที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ซึ
งอาจเป็นเหตุใหผู้เ้ช่าพืGนที
ในปจัจุบนัพจิารณาเลกิ
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สญัญาเช่าหรอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่า หรอืความเสยีหายบนทรพัยส์นิอาจทําใหก้องทรสัต์ไม่สามารถหาผูเ้ช่าราย
ใหม่ทดแทนได้ ซึ
งกรณีดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ ทําให้มคีวาม
แตกต่างจากที
ไดป้ระมาณการไวอ้ย่างมนียัสาํคญั  

อย่างไรกด็ ีทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ดงักล่าวมไิดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในปี 2554 เนื
องจากมี
ทําเลที
ตั Gงอยู่ในบริเวณที
สูงจากระดับนํGาทะเลพอสมควร และมิได้ตั Gงอยู่ในเขตพืGนที
ซึ
งมีความเสี
ยงภัยต่อ
สถานการณ์อุทกภยัสงูหรอืมสีถานการณ์อุทกภยัเกดิขึGนสมํ
าเสมอ  

นอกจากนีG กองทรสัต์จะยงัจดัใหม้กีารประกนัภยัในอาคารในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกโดยมคีวาม
คุม้ครองและวงเงนิประกนัที
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารที
มลีกัษณะและการใชง้านใกลเ้คยีง
กัน โดยการทําประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมความเสี
ยงจากวินาศภัยทุกประเภทรวมถึงอุทกภัยและให้
กองทรสัต ์และผูใ้หกู้ ้(ถา้ม)ี เป็นผูเ้อาประกนัร่วมกนัและเป็นผูร้บัประโยชน์ร่วมกนัในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

1.4.1 ความเสี %ยงจากมูลค่าของอสงัหารมิทรพัย์ที %กองทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิมูลค่าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
ไม่ได้เป็นเครื %องแสดงมูลค่าที %แท้จรงิของอสงัหารมิทรพัย์ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาที %กองทรสัต์เข้า
ลงทุนดงักล่าวนั "นจะเป็นไปตามมลูค่าประเมนิไม่ว่าในปจัจุบนัหรอืในอนาคต 

โดยทั 
วไปการประเมนิค่าทรพัยส์นิจะพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ รวมถงึปจัจยับางประการที
เกี
ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์ เช่น สถานะทางการตลาด ความแขง็แกร่งทางการเงนิ ความสามารถในการแข่งขนั และ
คุณสมบตัทิางกายภาพของทรพัย์สนิ ซึ
งอาจมกีารเปลี
ยนแปลงไดใ้นอนาคต เนื
องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์
หรือเหตุการณ์ทั Gงหมดที
เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึGนตามที
คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที
มไิดค้าดการณ์ไว ้ซึ
งขอ้สมมตฐิานเหล่านีGอา้งองิตามขอ้มูลที
จดัหาใหโ้ดยหรอืในนามของบรษิัทฯ 
และเจา้ของทรพัยส์นิ รวมทั Gงยงัไดม้กีารหารอืกบับุคคลดงักล่าวด้วย ซึ
งขอ้สมมตฐิานเหล่านีGเป็นการคาดการณ์
และเป็นความเห็นต่อเหตุการณ์ที
อาจจะเกิดขึGนในอนาคตจึงอาจเป็นข้อมูลที
มีความเสี
ยงและอาจมีความไม่
แน่นอนไม่ว่าผูล้งทุนทราบอยู่แลว้หรอืไม่ทราบมาก่อนกต็าม นอกจากนีG ขอ้มลูที
เกี
ยวกบัการประเมนิค่าทรพัยส์นิ
และขอ้มลูต่างๆ ของรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิที
ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันีGอาจเป็นขอ้มลูที
บางส่วนอา้งองิ
จากและประกอบดว้ยขอ้มลูที
เป็นการคาดคะเน การประมาณการ และขอ้ความในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต อื
นๆ ที
มคีวามเสี
ยงและมคีวามไม่แน่นอนได ้ทาํใหเ้หตุการณ์ในอนาคตอาจมคีวามเสี
ยง ความไม่แน่นอน 
และมปีจัจยัอื
นๆ ที
อาจทาํใหผ้ลหรอืการดาํเนินการที
เกดิขึGนจรงิแตกต่างไปอย่างมนียัสาํคญัจากผลการดาํเนินการ
ในอนาคตที
กล่าวไว้โดยชดัแจ้งหรอืโดยนัยในขอ้ความในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนีGใน
เอกสารฉบบันีGไม่ไดนํ้าเอาขอ้สมมตฐิานทุกขอ้ที
ใชใ้นการจดัทาํการประเมนิค่าทรพัยส์นิมารวมเอาไวท้ั Gงหมด 

ขอ้มูลต่างๆ ที
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันีG ไม่ได้เป็นความเหน็ ไม่ว่าจะโดยชดัแจ้งหรอืโดยนัย
เกี
ยวกบัราคาซืGอขายของหน่วยทรสัต์ในอนาคต หรอืฐานะการเงนิของกองทรสัต์ เมื
อหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์
ไดเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ นอกจากนีG ขอ้มูลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการรวบรวมเอาขอ้มูล
ทั Gงหมดที
อาจจะจาํเป็นหรอืเป็นที
ตอ้งการเพื
อใชส้าํหรบัการประเมนิค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ การลงทุนใน
กองทรสัตห์รอืในหน่วยทรสัตไ์ดอ้ย่างครบถว้น รวมทั Gงขอ้มลูและรายการต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบับรษิทัประเมนิมลูค่า
ทรพัย์สนิไม่ได้ให้สทิธหิรอืเสนอทางแก้ไขแก่ผู้ลงทุนหรอืบุคคลอื
นใดและไม่ได้ประสงค์ให้เกดิหรือไม่ควรที
จะ
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นําไปตคีวามเป็นรปูแบบใดๆ ที
เป็นการประกนัฐานะการเงนิหรอืการดําเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์หรอืเป็น
ขอ้ความในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์ในอนาคตอื
นใด 

นอกจากนีG บรษิทัฯ ไดม้กีารสอบทานขอ้สมมตฐิานที
บรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใชใ้นการประเมนิค่าทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์ว่ามีความสมเหตุสมผล อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าการประเมินค่า
ทรพัย์สนิที
จดัทําโดยบริษัทประเมนิมูลค่าทรพัย์สนินั Gนสะท้อนมูลค่าที
แท้จรงิของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์
เสมอ หรือรับประกันได้ว่าบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระรายอื
นๆ จะให้ผลการประเมินค่าทรัพย์สิน
เช่นเดยีวกนัได ้ดงันั Gน บรษิทัฯ จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาที
กองทรสัต์ขายสทิธใินทรพัยส์นิอย่างใดอย่าง
หนึ
งในอนาคตอาจจะตํ
ากว่ามูลค่าที
บริษัทประเมินมูลค่าทรพัย์สินได้กําหนดไว้ ณ วนัที
กองทรสัต์ลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตด์งักล่าว หรอือาจจะตํ
ากว่ามลูค่าการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์จดัหามาไดย้ิ
ง
ไปกว่านั Gนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิี
ได้จากการประเมนิค่าทรพัย์สนิในเบืGองต้นโดยบรษิัทประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ
อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที
แท้จรงิของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ไดเ้สมอไปหากกองทรสัต์มกีารจําหน่ายสทิธใิน
ทรพัยส์นินั Gน หรอืในกรณีที
มกีารชาํระบญัชขีองกองทรสัต ์

สาํหรบัรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใดๆ นั Gน ยงัไม่ไดร้บัการปรบัปรุงขอ้มูล
นบัตั Gงแต่วนัที
ออกรายงานใหเ้ป็นปจัจุบนั ดงันั Gน ผูท้ี
เกี
ยวขอ้งในการเสนอขายรายใดๆ หรอืฝา่ยอื
นใดกต็ามไม่ควร
พจิารณาว่าเป็นคําแนะนําว่าบุคคลใดๆ ควรจะดําเนินการอย่างใดโดยองิตามการประเมนิค่าทรพัยส์นิของบรษิทั
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันีG ดงันั Gน ในการตดัสนิใจลงทุนซืGอหน่วยทรสัต์ใน
กองทรสัต ์ผูล้งทุนไม่ควรใชข้อ้มูลการประเมนิค่าทรพัยส์นิดงักล่าวและขอ้มูลในรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ
ของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนีGแต่เพียงอย่างเดียวในการ
ประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

1.4.2 ความเสี %ยงจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครั GงนีGถูกกําหนดโดยสภาวะตลาด ปริมาณความต้องการของผู้ลงทุนและผู้จ ัด
จาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ซึ
งราคาเสนอขายหน่วยทรสัตด์งักล่าวอาจไม่ใช่ราคาที
แสดงถงึราคาตลาดของหน่วยทรสัตท์ี

จะซืGอขายในตลาดรองภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครั GงนีG ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ใน
ครั GงนีG ราคาซืGอขายหน่วยทรสัต์ในตลาดรองหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครั GงนีGอาจมกีารซืGอขายกนัใน
ราคาที
ตํ
 ากว่ามากเมื
อเทียบกบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายในครั GงนีG ซึ
งบริษัทฯ ไม่สามารถ
คาดการณ์ถงึผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรสัต์ (Price Dilution) ราคาซืGอขายหน่วยทรสัต์ขึGนอยู่
กบัปจัจยัต่างๆ ดงัต่อไปนีG 

• โอกาสทางธุรกจิและการลงทุนของกองทรสัต์ รวมทั Gงสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยในทศันะ
ของนกัลงทุน 

• ความแตกต่างระหว่างผลการดําเนินงานจริงของกองทรัสต์และการคาดการณ์จากนักลงทุนรวมทั Gง
นกัวเิคราะห ์

• การเปลี
ยนแปลงเกี
ยวกบัคาํแนะนําหรอืประมาณการของนกัวเิคราะห ์
• การเปลี
ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิและสภาวะตลาดทุน 
• มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
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• ความน่าสนใจของหน่วยทรสัตเ์มื
อเปรยีบเทยีบกบัหลกัทรพัยท์ี
เป็นตราสารทุนอื
นๆ รวมทั Gงที
มไิดอ้ยู่ในภาค
อสงัหารมิทรพัย ์

• ความสมดุลระหว่างผูซ้ืGอและผูข้ายหน่วยทรสัต ์
• ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนในหน่วยทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยใน

อนาคต 
• ในอนาคต กฎเกณฑ์และระเบียบที
เกี
ยวข้องต่างๆ อาจเปลี
ยนแปลง รวมถึงระบบภาษี ทั Gงที
เป็นการ

เปลี
ยนแปลงโดยทั 
วไป และที
เกี
ยวขอ้งกบัหน่วยทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยเป็น
การเฉพาะ 

• กองทรสัตอ์าจไม่สามารถดาํเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกจิไดอ้ย่างประสบผลสาํเรจ็ 
• อตัราการแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ และ 
• ความผนัผวนของตลาดตราสารทุน และการเพิ
มขึGนของอตัราดอกเบีGย 

ดว้ยปจัจยัดงัที
ได้กล่าวขา้งต้นนีG หน่วยทรสัต์อาจมกีารซืGอขายที
ราคาสงูกว่าหรอืตํ
ากว่ามูลค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอ
หน่วย การที
กองทรสัต์ มกีระแสเงนิสดสําหรบัการดําเนินงานเพื
อใช้ในการลงทุน เป็นทุนสํารองสําหรบัการ
ดาํเนินงาน หรอืเพื
อใชใ้นการอื
นๆ เงนิทุนเหล่านีGแมจ้ะเพิ
มมลูค่าใหแ้ก่สนิทรพัย ์แต่อาจมไิดเ้พิ
มราคาตลาดใหแ้ก่
หน่วยทรสัต์ดว้ย หากกองทรสัต์ไม่สามารถดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได ้ทั Gงในแง่ของ
การหารายได้ในอนาคตหรอืการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัตก์อ็าจไดร้บัผลกระทบดา้นลบ 

นอกจากนั Gน หน่วยทรัสต์ที
เสนอขายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ
งคุ้มครองเงินลงทุน และการลงทุนใน
หน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่ใช่ลกัษณะของการเขา้ทําสญัญาใหกู้ย้มืเงนิหรอืเป็นการไดร้บัประกนัว่าผูถ้อื
หน่วยทรสัตจ์ะไดเ้งนิที
ตนลงทุนคนื ดงันั Gน นกัลงทุนอาจมคีวามเสี
ยงที
จะไม่ไดเ้งนิลงทุนคนืทั Gงหมด หรอืบางสว่น 

1.4.3 ความเสี %ยงเกี %ยวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์และผลประโยชน์ตอบ
แทนที %ผู้ลงทุนได้รบัจากหน่วยทรสัต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที %กองทรสัต์ได้รบัจากการดําเนินการของ
อสงัหารมิทรพัยท์ี %กองทรสัตล์งทุน 

รายไดท้ี
กองทรสัต์จะไดร้บัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ั GนขึGนอยู่กบัปจัจยัหลายประการ รวมทั Gงจํานวนเงนิ
รายได้ค่าเช่าที
ได้รบั ตลอดจนอตัราค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที
เกดิขึGน 
หากอสงัหารมิทรพัยท์ี
เป็นของกองทรสัตไ์ม่ก่อใหเ้กดิรายไดใ้นจาํนวนที
เพยีงพอ กระแสเงนิสดของกองทรสัต์และ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบด้านลบ บรษิัทฯ ไม่สามารถ
รบัรองไดว้่าจะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรอืรกัษาอตัราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไวใ้นระดบัเดมิได ้
นอกจากนีG ยงัไม่สามารถรบัรองไดว้่าระดบัของผลประโยชน์ตอบแทนที
จ่ายจะเพิ
มขึGนเมื
อเวลาผ่านไป อกีทั Gงไม่
สามารถรบัรองได้ว่าตามสญัญาเช่าในปจัจุบนั คู่สญัญาจะสามารถตกลงกนัเพื
อให้อตัราค่าเช่าที
ได้รบันั Gนเพิ
ม
สงูขึGน หรอืว่ารายได้ค่าเช่าจากการขยายอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการได้มาซึ
งอสงัหารมิทรพัย์เพิ
มเติมนั Gนจะเพิ
ม
สูงขึGน และทําให้รายได้ของกองทรสัต์เพิ
มสูงขึGน อนัจะเป็นผลให้กองทรสัต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นจาํนวนเพิ
มสงูขึGนได ้

นอกจากนีG ผลประโยชน์ตอบแทนที
ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนยงัขึGนอยู่กบัจํานวนรายได้
สุทธจิากอสงัหาริมทรพัย์ และคํานวณเป็นเงินได้โดยหกัรายจ่ายที
เกิดขึGนจากการเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ e การ
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ดําเนินงาน การบริหารจดัการ และการให้เช่าเปรียบเทียบกบัมูลค่าปจัจุบนัของอสงัหาริมทรพัย์ อย่างไรก็ด ี
สาํหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรสัต์ ขึGนอยู่กบัประโยชน์ตอบแทนที
จ่ายได้เมื
อเปรยีบเทยีบกบัราคา
เสนอขายหน่วยทรสัต์สําหรับนักลงทุนที
จองซืGอหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ราคาตลาดสําหรับนักลงทุนที
ได้ซืGอ
หน่วยทรสัต์ในตลาดรอง แม้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนที
ผู้ลงทุนได้รบัจากหน่วยทรสัต์อาจจะมคีวามเกี
ยวขอ้ง
เชื
อมโยงกบัผลประโยชน์ตอบแทนที
กองทรสัตไ์ดร้บัจากการดาํเนินการของอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์ลงทุน แต่
ผลประโยชน์ตอบแทนสองประเภทนีGแตกต่างกนั  

ทั GงนีG ในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนที
ผูล้งทุนไดร้บัจากหน่วยทรสัต์นั Gน จะพจิารณาจากผลประโยชน์ตอบ
แทนที
กองทรสัต์ได้รบัจากการให้เช่าหรอืให้ใช้พืGนที
ของอสงัหารมิทรพัย์ที
เป็นกรรมสทิธิ eของกองทรสัต์เท่านั Gน
ไม่ได ้โดยจะตอ้งคาํนวณเป็นเงนิไดห้ลงัหกัรายจ่ายที
เกดิขึGนจากการดาํเนินงาน รวมทั Gงแต่ไม่จาํกดัเพยีงค่าใชจ้่าย
ในการบรหิารจดัการ การให้เช่า การชําระคนืเงนิต้นจากการกู้ยมืที
ถงึกําหนดชําระ ภาระผูกพนัอื
นที
ถงึกําหนด
ชาํระโดยพจิารณาสถานะเงนิสด และค่าใชจ้่ายอื
นใดของกองทรสัต์ ดงันั Gน ผลประโยชน์ตอบแทนที
ผูล้งทุนไดร้บั
จากหน่วยทรสัต์จงึน้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที
กองทรสัต์ได้รบัจากการดําเนินการของอสงัหารมิทรพัย์ที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

1.4.4 ความเสี %ยงจากผลการดาํเนินงานจรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัจากประมาณการกาํไร 

เอกสารฉบบันีGประกอบด้วยประมาณการกําไรของกองทรสัต์ โดยประมาณการทางการเงินดงักล่าวเป็นเพยีง
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคต และไม่ไดเ้ป็นการรบัรองผลการดําเนินงานในอนาคตแต่อย่างใด ทั GงนีG 
แม้จะมีการระบุตัวเลขในประมาณการทางการเงนิกต็าม แต่การจดัทําประมาณทางการเงนิดงักล่าวอยู่บนข้อ
สมมติฐานและประมาณการต่างๆ ซึ
งแมว้่าบรษิัทฯ จะเหน็ว่าสมเหตุสมผลแลว้กต็าม แต่ผลการดําเนินงานหรอื
พฒันาการต่างๆ ที
เกดิขึGนจรงิจากการคาดการณ์ที
ระบุในประมาณการกาํไรอาจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั ทั GงนีG
ขึGนอยู่กบัความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การแข่งขนั อุตสาหกรรม กฎระเบยีบ ตลาดทุนและการเงนิ ซึ
ง
ปจัจยัดงักล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต์ ทั GงนีG ผลการดําเนินงานในอนาคตที
แท้จรงิของ
กองทรสัต์จะไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัหลายประการ ซึ
งรวมถงึปจัจยัต่างๆ ที
ระบุในส่วนที
 2 ขอ้ 1 ปจัจยัความ
เสี
ยง ดงันั Gน ผลการดําเนินงานหรือพฒันาการต่างๆ ที
เกดิขึGนจริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที
ระบุไว้ใน
ประมาณการกําไรอย่างมนีัยสําคญั และบรษิัทฯ ไม่อาจรบัรองได้ว่าบรษิัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที

ประมาณการหรอืจ่ายเงนิแบ่งสว่นทุนตามที
ระบุในเอกสารนีGได ้ 

จากที
กล่าวมาขา้งตน้ ผูล้งทุนจงึควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูเกี
ยวกบัการคาดการณ์และประมาณการกําไร เพื
อ
ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน เนื
องจากวิธีการในการคํานวณข้อมูลดังกล่าวและความเป็นไปได้ที
ผลการ
ดาํเนินงานที
แทจ้รงิอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมตฐิานที
อา้งองิอย่างมนียัสาํคญั 

1.4.5 ความเสี %ยงจากตลาดสําหรบัการลงทุนและซื"อขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื %อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ใน
ประเทศไทยเป็นตลาดค่อนขา้งใหม่ 

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ในประเทศไทยถอืเป็นเรื
องใหม่ที
เพิ
งเกดิขึGนไม่นานและยงัต้องอาศยัระยะเวลาในการ
พฒันาตลาดดงักล่าวเพิ
มขึGน แมบ้รษิทัฯ จะยื
นคาํขอเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อตลาดหลกัทรพัยเ์พื
อนําหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัต์เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์กต็าม การนําหน่วยทรสัต์เข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยด์งักล่าวมไิดเ้ป็นเครื
องรบัประกนัว่าตลาดการซืGอขายหน่วยทรสัต์จะไดร้บัความนิยม 
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หรอืมกีารพฒันามากขึGนเพยีงใด หรอืหากมกีารพฒันาแลว้ ยงัไม่แน่นอนว่าตลาดสําหรบัการลงทุนและซืGอขาย
หน่วยทรสัตจ์ะมสีภาพคล่องหรอืไม่อย่างไร 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทั Gงในและ
ต่างประเทศอาจทําได้ยาก เนื
องจากกองทรสัต์เป็นผลติภณัฑด์้านการลงทุนที
ค่อนขา้งใหม่สาํหรบัประเทศไทย 
ปจัจุบนัจงึยงัไม่มเีกณฑม์าตรฐานซึ
งสามารถนํามาใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ได ้นอกจากนีG 
ยงัมคีวามเสี
ยงที
ไม่แน่ชดัว่าตลาดการลงทุนในหน่วยทรสัต์ที
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทยจะพฒันา
จนกลายเป็นตลาดที
ไดร้บัความนิยมในการลงทุนอย่างกวา้งขวาง 

1.4.6 การเปลี %ยนแปลงนโยบายทางภาษทีี %เกี %ยวขอ้งกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจมภีาระภาษีเกี
ยวกบัการลงทุนหรือซืGอขายหน่วยทรสัต์โดยอาจจะต้องเสยีภาษีในอตัราที

สงูขึGน หรอืในกรณีประโยชน์ตอบแทนหรอืผลประโยชน์ตอบแทนที
จ่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนที
ไม่ไดม้สีญัชาตไิทยอาจจะ
ตอ้งเสยีภาษหีกั ณ ที
จ่ายในอตัราที
แตกต่างไปจากเดมิได ้หากมกีารเปลี
ยนแปลงกฎหมายและระเบยีบดา้นภาษี
หรอืดา้นอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 

1.4.7 ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้

เนื
องจากกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภทไม่รับซืGอคืนหน่วยทรสัต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงไม่สามารถขายคืน
หน่วยทรสัต์ของตนได ้ดงันั Gน จงึไม่มหีลกัประกนัว่าผู้ถอืหน่วยทรสัต์จะสามารถจําหน่ายหน่วยทรสัต์ของตนได้
เท่ากบัราคาที
ได้ซืGอหน่วยทรสัต์มา หรอืจําหน่ายได้ในราคาใดๆ และไม่มีหลกัประกนัว่าจะสามารถจําหน่าย
หน่วยทรสัตไ์ด ้ 

อย่างไรกด็ ีผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ชี่องทางที
จะขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ซึ
งสภาพคล่องในการซืGอขายจะ
เป็นไปตามภาวะตลาด   

1.4.8 เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงินที %ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครั "งนี" 

ในกรณีที
มกีารเลกิกองทรสัต ์บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิลงทุนของตนคนืไม่
ว่าทั Gงหมดหรอืบางสว่นทั GงนีGขึGนอยู่กบัสาเหตุ วธิกีารของการเลกิกองทรสัต์ หลกัเกณฑก์ารจําหน่ายทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต ์ 

1.4.9 ความเสี %ยงอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ั "งจาํนวน 

เมื
อสิGนสดุการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครั GงนีG หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ
งดงัต่อไปนีG บรษิทัฯ ต้องยกเลกิการ
เสนอขายหน่วยทรสัตท์ั Gงจาํนวน  

(ก) มผีูจ้องซืGอไม่ถงึ 250 ราย หรอืมกีารกระจายการถอืหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์
เกี
ยวกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
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(ข) มีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จ ัดจําหน่ายหลกัทรพัย์ ผู้ก่อตั Gงทรสัต ์  
ทรสัต ีบรษิทัฯ หรอืผูล้งทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ี
กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
และไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

(ค) ไม่สามารถโอนเงนิที
ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ ทรสัต ีเพื
อก่อตั Gงกองทรสัตใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 
วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
งขึGน ตามที
ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ อยู่ในบังคบัต้องยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรสัตท์ั Gงจาํนวน และคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซืGอ ดงันั Gน ผูล้งทุนที
ไดจ้องซืGอหน่วยทรสัต์อาจไม่บรรลุวตัถุประสงค์
ในการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ผูล้งทุนโปรดศกึษารายละเอยีดเงื
อนไขเกี
ยวกบัการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์
ไดใ้นสว่นที
 3 ขอ้ 4 หวัขอ้ ขั Gนตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซืGอหน่วยทรสัต ์

1.4.10 ความเสี %ยงเกี %ยวกบัการจดทะเบยีนรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการซื"อขายหน่วยทรสัต์ในตลาด
หลกัทรพัย ์

ผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการขอจดทะเบยีนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ
งจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์ทั GงนีG ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยจ์ะพจิารณาคําขอใหเ้สรจ็ภายใน 7 วนั นับ
แต่วันที
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หลังจากที
ตลาดหลักทรัพย์สั 
งรับ
หน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแลว้ หน่วยทรสัต์จะเริ
มทําการซืGอขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายใน 2 วนั
ทาํการนบัแต่วนัที
ส ั 
งรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เวน้แต่มเีหตุจําเป็นอนัเป็นผลใหไ้ม่สมควรทําการ
ซืGอขายหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ภายในระยะเวลาดงักล่าว ทั GงนีG ผู้จ ัดการตลาดหลกัทรพัย์
สามารถกาํหนดวนัเริ
มทาํการซืGอขายเป็นอย่างอื
นได ้เวน้แต่ และจนกว่าตลาดหลกัทรพัยจ์ะสั 
งรบัหน่วยทรสัต์เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแลว้ หน่วยทรสัต์ที
เสนอขายในครั GงนีGจะไม่สามารถซืGอขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้และผูถ้อื
หน่วยทรสัตจ์ะสามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยการทาํรายการนอกตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านั Gน 

1.4.11 ความเสี %ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื"อขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

เนื
องจากกองทรสัตเ์ป็นกองทรสัตป์ระเภทปิด (ไม่รบัซืGอคนืหน่วยทรสัต)์ ซึ
งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์สภาพ
คล่องในการซืGอขายหน่วยทรสัตจ์ะประเมนิจากความถี
และปรมิาณการซืGอขายหน่วยทรสัต์นั Gนในตลาดหลกัทรพัย ์
ซึ
งอยู่บนพืGนฐานของปรมิาณความต้องการของผูซ้ืGอ-ผูข้าย (Bid-Offer) ซึ
งปรมิาณความต้องการของผูซ้ืGอ-ผูข้าย 
(bid-offer) ขึGนอยู่กบัปจัจยัหลายประการที
กองทรสัต์ไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั Gน จงึมคีวามเสี
ยงที
หน่วยทรสัต์นีG
จะขาดสภาพคล่องในการซืGอขายได ้

1.4.12 ความเสี %ยงดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 

ในอนาคตภาระภาษแีละค่าธรรมเนียมของกองทรสัตอ์าจเปลี
ยนแปลงไปจากอตัราในปจัจุบนั เช่น ในการขาย โอน 
หรอืรบัโอนกรรมสทิธิ eในอสงัหารมิทรพัย์ในอนาคตนั Gนอาจมภีาระภาษีและค่าธรรมเนียมที
เกดิจากการซืGอ ขาย 
โอน หรอืรบัโอนกรรมสทิธิ eซึ
งกองทรสัตอ์าจตอ้งรบัภาระทั Gงหมดหรอืบางส่วน โดยที
อตัราค่าธรรมเนียมและอตัรา
ภาษทีี
กองทรสัตจ์ะตอ้งชาํระดงักล่าวอาจแตกต่างจากอตัราที
เป็นอยู่ในปจัจุบนั 
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2. ข้อมูลเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

2.1 ข้อมูลทั �วไปของทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุนครั "งแรก 
กองทรสัตจ์ะมุ่งเน้นลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี
ก่อใหเ้กดิรายได ้และ/หรอื ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื
น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื
นเพื
อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ทั GงนีG กองทรสัต์มี
วตัถุประสงคท์ี
จะลงทุนครั Gงแรกในกรรมสทิธิ Jในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์ดงัต่อไปนีG 

2.1.1 กรรมสทิธิ Jในที
ดนิ อาคารคลงัหอ้งเยน็ และกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทําความเยน็ และ
อาคารคลงัสนิคา้ ของกลุ่ม JWD เนืGอที
ดนิรวมประมาณ 51 ไร่ 3 งาน 89.60 ตารางวา พืGนที
อาคารรวม
36,908.00 ตารางเมตร โดยมรีายละเอยีดดงันีG 

2.1.1.1 กรรมสิทธิ Jในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที
ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธิ Jใน
สงัหารมิทรพัย์ที
เกี
ยวกบัการทําความเยน็ ในโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ จํานวน 2 อาคาร 
แบ่งเป็น 2 ยนิูต ตั Gงอยู่ที
ตําบลนาด ีอําเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เนืGอที
ดนิ 22 
ไร่ 3 งาน 36.60 ตารางวา พืGนที
อาคาร 17,562.00 ตารางเมตร 

2.1.1.2 กรรมสิทธิ Jในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที
ดิน อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธิ Jใน
สงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทาํความเยน็ ในโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค จาํนวน 1 อาคาร 
แบ่งเป็น 1    ยนิูต ตั Gงอยู่ที
ถนนสวุนิทวงศ ์ตําบลคลองนครเนื
องเขต อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา เนืGอที
ดนิ 16 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา พืGนที
อาคาร 10,058.00 ตารางเมตร 

2.1.1.3 กรรมสทิธิ Jในที
ดนิ และอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการดาต้าเซฟ จํานวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1  
ยูนิต ตั Gงอยู่ที
ถนนสุวินทวงศ์ ตําบลคลองนครเนื
องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชงิเทรา เนืGอที
ดนิ 12 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา พืGนที
อาคาร 9,288.00 ตารางเมตร 

 
2.1.2 กรรมสทิธิ Jในที
ดนิ และอาคารคลงัสนิคา้ ของ TIP ในโครงการทพิย ์7 จํานวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยูนิต 

เนืGอที
ดนิรวม 34 ไร่ 3 งาน 79.20 ตารางวา พืGนที
อาคารรวม 21,651.10  ตารางเมตร ตั Gงอยู่ที
ถนนเลยีบ
คลองสง่นํGาชลหารพจิติร ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

 

 

ส่วนที
 2 หน้า 2-2 

 

 

2.1.1 ข้อมูลเกี�ยวกบัทรพัยส์ินที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุนครั "งแรกทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีG 

ที�ดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และสงัหาริมทรพัยท์ี�เกี�ยวกบัการทาํความเยน็ และอาคารคลงัสินค้าของกลุม่ JWD 

ลาํดบั โครงการ 
เลขที

อาคาร 

พืGนที
อาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอยีดอาคาร 
โฉนด
ที
ดนิ 
เลขที
 

ขนาดที
ดนิ อายุ
อาคาร 

ประมาณ 
(ปี) 

รปูแบบการไดม้าซึ
ง
ทรพัยส์นิ ทรพัยส์นิ

ที
มผีูเ้ชา่ 
(ประมาณ) 

ไร่ งาน ตร.วา ที
ดนิ อาคาร 

1 โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 6 13,632.00 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชั Gนเดยีวพรอ้ม

สาํนกังาน 
[�]/1 19 2 65.40 4.92 กรรมสทิธิ J กรรมสทิธิ J � 

2 โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 7 3,930.00 
อาคารคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ชั Gนเดยีว 
[�]/1 2 4 71.20 1.58 กรรมสทิธิ J กรรมสทิธิ J � 

3 
โครงการเจดบัเบิGลยดู ี  

แปซฟิิค 
- 10,058.00 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชั Gนเดยีวพรอ้ม

สาํนกังาน 
85905 16 1 97 3.51 กรรมสทิธิ J กรรมสทิธิ J � 

4 โครงการดาตา้เซฟ - 9,288.00 
อาคารคอนกรตีเสรมิ

เหลก็พรอ้มสาํนกังาน 2 
ชั Gน 

85904 12 2 56 3.65 กรรมสทิธิ J กรรมสทิธิ J � 

  รวม 36,908.00   51 3 89.60     
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ที�ดินและอาคารคลงัสินค้า ของ TIP 

ลาํดบั โครงการ 
เลขที

อาคาร 

พืGนที

อาคาร

ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอยีดอาคาร 
โฉนด
ที
ดนิ 
เลขที
 

ขนาดที
ดนิ อายุ
อาคาร 

ประมาณ 
(ปี) 

รปูแบบการไดม้าซึ
ง
ทรพัยส์นิ ทรพัยส์นิ

ที
มผีูเ้ชา่ 
(ประมาณ) 

ไร่ งาน ตร.วา ที
ดนิ อาคาร 

1 โครงการทพิย ์7 PD2 5,701.50 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็
ชั Gนเดยีวพรอ้มชั Gนลอย 

128496 
144679 

9 1 28.50 1.96 กรรมสทิธิ J กรรมสทิธิ J � 

2 โครงการทพิย ์7 PD4 5,292.00 128498 7 2 17.10 2.17 กรรมสทิธิ J กรรมสทิธิ J � 

3 โครงการทพิย ์7 PD5 4,804.00 128499 7 - 33.60 1.96 กรรมสทิธิ J กรรมสทิธิ J � 

4 โครงการทพิย ์7 PD6 3,940.70 128500 6 2 44.00 2.83 กรรมสทิธิ J กรรมสทิธิ J � 

5 โครงการทพิย ์7 PD7 1,912.90 3572 4 1 56.00 2.92 กรรมสทิธิ J กรรมสทิธิ J � 

  รวม 21,651.10   34 3 79.20     

ที �มา: ขอ้มลูของกลุ่ม JWD จาก JWD PCS JPAC และ BJL และขอ้มลูที �ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ของโครงการทพิย ์7 จาก TIP 
หมายเหตุ:   ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถิุนายน 2560 
 /1 อยู่ในระหว่างการแบ่งแยกโฉนดที �ดนิ
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ลกัษณะของอาคารและสิ
งปลกูสรา้งที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั GงแรกมดีงันีG 

1) อาคารคลงัหอ้งเยน็และสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัทาํความเยน็ 

อาคารคลงัหอ้งเยน็และอุปกรณ์ที
เกี
ยวกบัทาํความเยน็ ตั Gงอยู่ในทาํเลที
เป็นยุทธศาสตรท์ี
สาํคญัเหมาะแก่การเป็น
ศนูยเ์กบ็และกระจายวตัถุดบิและสนิคา้แช่แขง็ที
ด ีอาคารคลงัหอ้งเยน็สามารถรองรบัการจดัการสนิคา้ที
ต้องการ
ความเยน็อุณหภูมริะหว่าง -22 ถงึ 20 องศาเซลเซยีส โดยเป็นระบบทาํความเยน็จากระบบส่วนกลางจ่ายใหก้บั
พืGนที
ต่างๆ การออกแบบตวัอาคารคาํนึงถงึระยะห่างของช่วงเสา อาคารมคีวามกวา้งประมาณ 50 ถงึ 140 เมตร 
และมคีวามยาวตั Gงแต่ 90 ถงึ 120 เมตร มกีารจดัแบ่งพืGนที
ภายในมกีารแบ่งแยกหอ้ง โดยคํานึงถงึการใชง้าน
และการปฏบิตักิารที
สะดวก คล่องตวั  มคีวามปลอดภยั ลดปญัหาในการขนถ่ายสนิคา้เขา้และออก ที
อาจเกดิขึGน
ได้ในช่วงเวลาที
มีการใช้บริการของลูกค้าจํานวนมาก พืGนอาคารมีความทนทานต่อการใช้งาน สามารถรับ
นํGาหนักได ้5 ตนัต่อตารางเมตร และมเีพดานสงูถงึ 9 เมตร ซึ
งเหมาะกบัการนําสนิคา้เขา้และออก และการขน
ถ่ายสนิคา้จากรถบรรทุก ซึ
งอาคารคลงัสนิคา้ถูกออกแบบใหม้ปีระตูสาํหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอุปกรณ์ช่วยปรบั
ระดบัพืGนใหม้คีวามลาดชนัที
เหมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิคา้เพื
ออาํนวยความสะดวกในการขนถ่ายสนิคา้ 

สาํหรบัสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทาํความเยน็ มอีงคป์ระกอบที
สาํคญัดงัต่อไปนีG  

1. ระบบทาํความเยน็ 

2. ระบบละลายนํGาแขง็ 

3. Mobile Pallet Racking System 

4. คอมเพรสเซอรเ์ป็นแบบโรตารี
สกรูอดัไอ 

5. ระบบไฟฟ้าสาํรอง และเครื
องกาํเนิดไฟฟ้า 

6. ระบบไฟฟ้าหลกัขนาด 22 กโิลโวลต ์

7. เพดานหอ้งเยน็ ผนงัหอ้งเยน็ และประตูเขา้ออกหอ้งเยน็เป็นชนิดไอโซวอลล์  
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รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัหอ้งเยน็  
 
 
 
 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัหอ้งเยน็ 
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2) อาคารคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูประเภทอาคารเดี
ยว 

มลีกัษณะเป็นอาคารชั Gนเดยีวพรอ้มชั Gนลอยและส่วนสาํนักงาน หลงัคาทําจากแผ่นโลหะที
มฉีนวนกนัความรอ้น
และสนัหลงัคาระบายอากาศ ซึ
งก่อสรา้งในบรเิวณพืGนที
ที
มรี ั Gวกั Gนหรอืแบ่งขอบเขตพืGนที
เป็นสดัส่วนพร้อมดว้ย
พืGนที
จอดรถและพืGนที
สาํหรบัขนถ่ายสนิค้า ทั GงนีG อาคารคลงัสนิค้าใหเ้ช่าที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกจะเป็น
อาคารคลงัสนิคา้ที
พฒันาขึGนตามแบบมาตรฐานแต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของผูเ้ช่าแต่
ละรายได ้ขนาดของอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าสว่นใหญ่มขีนาดประมาณ 1,900 ถงึ 5,700 ตารางเมตร โดยอาคาร
มคีวามกวา้งประมาณ 37 ถึง 102 เมตร และมคีวามยาวตั Gงแต่ 48 ถงึ 156 เมตร โดยพืGนอาคารสามารถรบั
นํGาหนกัได ้3 ถงึ 5 ตนัต่อตารางเมตร 

 
 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูประเภทอาคารเดี
ยว (โครงการดาตา้เซฟ) 
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รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูประเภทอาคารเดี
ยว (โครงการดาตา้เซฟ) 

 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูประเภทอาคารเดี
ยว (โครงการทพิย ์7) 
 
 
 
 
 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูประเภทอาคารเดี
ยว (โครงการทพิย ์7) 
 

ที �มา: JWD และ TIP 
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สาํหรบัทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกสามารถสรุปลกัษณะการไดม้าซึ
งทรพัยส์นิเป็นตารางไดด้งันีG 

ประเภททรพัยส์นิ อาคารคลงัห้องเยน็และอาคารคลงัสินค้าของกลุม่ JWD อาคารคลงัสินค้าของ TIP 

ลักษ ณะการ ได้ม าซึ
 ง
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
(ภาพรวม) 

กรรมสทิธิ Jในที
ดนิ กรรมสทิธิ Jในอาคารคลงัหอ้งเยน็และสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบั
การทาํความเยน็ และกรรมสทิธิ Jในอาคารคลงัสนิคา้ 

กรรมสทิธิ Jในที
ดนิ และกรรมสทิธิ Jในอาคารคลงัสนิคา้  

ที
ดนิ เนืGอที
รวมประมาณ 51 ไร่ 3 งาน 89.60 ตร.วา ที
ดนิ เนืGอที
รวมประมาณ 34 ไร่ 3 งาน 79.20 ตร.วา 
สิ
งปลกูสรา้ง จาํนวน 4 อาคาร 4 ยนูิต พืGนที
อาคารรวม 

36,908.00 ตร.ม. 
สิ
งปลกูสรา้ง จาํนวน 5 อาคาร 5 ยนูิต พืGนที
อาคารรวม 

21,651.10 ตร.ม. 
ลักษ ณะการ ได้ม าซึ
 ง
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
(แยกตามโครงการและ
ที
ตั Gงของทรพัยส์นิ) 

โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็  จาํนวน 2 อาคาร 2 ยนูิต (17,562.00 ตร.ม.) โครงการทพิย ์7 
 

จาํนวน 5 อาคาร 5 ยนูิต  (.21,651.10 ตร.ม.) 
โครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค  
 

จาํนวน 1 อาคาร 1 ยนูิต (10,058.00 ตร.ม.) 

โครงการดาตา้เซฟ   
 

จาํนวน 1 อาคาร 1 ยนูิต (9,288.00 ตร.ม.) 

อายุอาคารเฉลี
ย/1 (ปี) 3.86 2.25 

ที �มา JWD และ TIP  
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถิุนายน 2560 

 /1 อายุอาคารเฉลี �ยคาํนวณจากค่าเฉลี �ยของอายุอาคารถ่วงนํ<าหนกัดว้ยพื<นที �อาคารในทุกโครงการ 
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แผนที
แสดงที
ตั Gงของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก 

ทาํเลที
ตั Gง 

ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกตั Gงอยู่ใน โครงการแปซฟิิคหอ้งเยน็ มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร โครงการเจ
ดบัเบิGลยูดี แปซิฟิค สุวินทวงศ์ จงัหวัดฉะเชิงเทรา โครงการดาต้าเซฟ สุวินทวงศ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา และ 
โครงการทพิย ์7 บางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ตามลําดบั รวมทั GงสิGน 4 แห่ง ใน 3 จงัหวดั โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนีG 

 

1. ทรพัยส์นิประเภทคลงัหอ้งเยน็ 

โครงการ แปซฟิิค หอ้งเยน็ 
ผูพ้ฒันา PCS 
สถานที
ตั Gง ตําบลนาด ีอาํเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
ระยะทางโดยประมาณ
สาํหรบัการเดนิทางจาก 

- กรุงเทพมหานคร 47 กม. 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ71 กม.  
- ท่าเรอืกรุงเทพฯ 42 กม. 
- ท่าเรอืนํGาลกึแหลมฉบงั 153 กม.  

จาํนวนอาคาร อาคารคลงัหอ้งเยน็ จาํนวน 2 อาคาร แบ่งเป็น 2 ยนิูต 
 

โครงการ เจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค 
ผูพ้ฒันา JPAC 
สถานที
ตั Gง ตําบลคลองนครเนื
องเขต อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ระยะทางโดยประมาณ
สาํหรบัการเดนิทางจาก 

- กรุงเทพมหานคร 58 กม. 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ33 กม.  
- ท่าเรอืนํGาลกึแหลมฉบงั 97 กม.  
- ท่าเรอืนํGาลกึมาบตาพุด 146 กม. 

จาํนวนอาคาร อาคารคลงัหอ้งเยน็ จาํนวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยนิูต 
 

 2. ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ 

โครงการ ดาตา้เซฟ 
ผูพ้ฒันา BJL 
สถานที
ตั Gง ตําบลนครเนื
องเขต อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ระยะทางโดยประมาณ
สาํหรบัการเดนิทางจาก 

- กรุงเทพมหานคร 58 กม. 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ33 กม.  
- ท่าเรอืนํGาลกึแหลมฉบงั 97 กม.  
- ท่าเรอืนํGาลกึมาบตาพุด 146 กม. 

จาํนวนอาคาร อาคารคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูประเภทอาคารเดี
ยว จาํนวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยนิูต 
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โครงการ ทพิย ์7 
ผูพ้ฒันา TIP 
สถานที
ตั Gง ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณ
สาํหรบัการเดนิทางจาก 

- กรุงเทพมหานคร 50 กม. 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ26 กม.  
- ท่าเรอืนํGาลกึแหลมฉบงั 93 กม.  
- ท่าเรอืนํGาลกึมาบตาพุด 142 กม. 

จาํนวนอาคาร อาคารคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูประเภทอาคารเดี
ยว จาํนวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยนิูต 
 

 
แผนที�แสดงที�ตั "งของทรพัยสิ์นในแต่ละโครงการ 

 

2.1.2 ข้อมูลเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุนครั "งแรกแบ่งแยกตามโครงการ 

1) ตารางสรุปขอ้มลูอาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคารคลงัสนิคา้แยกตามโครงการ 

โครงการ ประเภททรพัยสิ์น 
จาํนวน  
(ยนิูต) 

พื"นที�ให้เช่า 
(ตารางเมตร) 

อตัราการเช่า
พื"นที�  

(ร้อยละ) 

อายุ
อาคาร
เฉลี�ย 
(ปี)/1 

โครงการ JWD 

ลกัษณะการได้มาซึ�งทรพัยสิ์น:  กรรมสิทธิH  

รปูแบบการนําทรพัยสิ์นออกให้เช่า:  นําออกให้เช่าแก่ PCS JPAC และ Datasafe ซึ�งรวมเรียกว่า “ผู้เช่าหลกั”/2  

• โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็  
(อําเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร) 

อาคารคลงัหอ้งเยน็ 2 17,562.00 100.00% 4.17 
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โครงการ ประเภททรพัยสิ์น 
จาํนวน  
(ยนิูต) 

พื"นที�ให้เช่า 
(ตารางเมตร) 

อตัราการเช่า
พื"นที�  

(ร้อยละ) 

อายุ
อาคาร
เฉลี�ย 
(ปี)/1 

• โครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค  
(ถนนสุวนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา) 

อาคารคลงัหอ้งเยน็ 1 10,058.00 100.00% 3.51 

• โครงการดาตา้เซฟ  
(ถนนสุวนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา)  

อาคารคลงัสนิคา้ 1 9,288.00 100.00% 3.65 

          รวมโครงการ JWD  4 36,908.00 100.00% 3.86 

โครงการทิพย ์7 

ลกัษณะการได้มาซึ�งทรพัยสิ์น:  กรรมสิทธิH  

รปูแบบการนําทรพัยสิ์นออกให้เช่า:  นําออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื"นที� 

• โครงการทพิย ์7  
(อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ) 

อาคารคลงัสนิคา้ 5 21,651.10 100.00% 2.25 

          รวมโครงการทิพย ์7  5 21,651.10 100.00% 2.25 

รวมทุกโครงการ  9 58,559.10 100.00% 3.26 

ที �มา JWD และ TIP 
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 

/1  อายุอาคารเฉลี �ยคาํนวณจากค่าเฉลี �ยของอายุอาคารถ่วงนํ<าหนกัดว้ยพื<นที �อาคารในทุกโครงการ 
/2   สาํหรบัทรพัยส์นิที �กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั <งแรกประเภทกรรมสทิธิAในที �ดนิ กรรมสทิธ์ในอาคารห้องเยน็ และสงัหารมิทรพัย์ที �เกี �ยวกบัการทําความเยน็ และ
กรรมสทิธ์ในอาคารคลงัสินค้าของกลุ่ม JWD นั <น PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี)  จะเช่าทรพัย์สินดงักล่าวจากกองทรสัต์เพื �อประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารหอ้งเยน็และโลจสิตกิส ์ เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยสําหรบัโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ และโครงการเจดบัเบิ<ลยูด ีแปซฟิิค กองทรสัต์มสีทิธ ิ(Option) 
ในการต่ออายุสญัญาเชา่ออกไปไดอ้กี 2 คราว คราวละ 10 ปี และดว้ยเหตุผลดงักล่าวการคํานวณอตัราการเช่าพื<นที �สําหรบัโครงการขา้งต้นจงึเท่ากบัร้อยละ 
100 เนื �องจาก PCS JPAC และ Datasafe (แลว้แต่กรณี)  จะเชา่ทรพัยส์นิดงักล่าวจากกองทรสัตเ์พื �อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารหอ้งเยน็และโลจสิตกิส ์

 

2) ลกัษณะการไดม้าซึ
งทรพัยส์นิ 

ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก เป็นการลงทุนประเภทกรรมสทิธิ Jทั Gงหมด ซึ
งประกอบดว้ยกรรมสทิธิ Jในที
ดนิ 
กรรมสทิธิ Jในอาคารคลงัหอ้งเยน็และสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทาํความเยน็ และกรรมสทิธิ Jในอาคารคลงัสนิคา้ของ
โครงการ JWD ประมาณรอ้ยละ 63.03 ของพืGนที
ใหเ้ช่าโครงการทั Gงหมด  และกรรมสทิธิ Jในที
ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ของ
โครงการทพิย ์7 ประมาณรอ้ยละ 36.97 ของพืGนที
ใหเ้ช่าโครงการทั Gงหมด  
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อตัราส่วนของพื"นที�ให้เช่าโครงการทั "งหมด 

 
 

ที �มา JWD และ TIP 
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 

3) ประเภททรพัยส์นิ 
ทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก เป็นอาคารคลงัห้องเยน็และอาคารคลงัสนิค้าของโครงการ JWD 
ประมาณร้อยละ 47.17 และ 15.86 ของพืGนที
ให้เช่าโครงการทั Gงหมด ตามลําดบั ส่วนทรพัยส์นิประเภท
อาคารคลงัสนิคา้ของโครงการทพิย ์ 7 คดิเป็นอตัราส่วนประมาณรอ้ยละ 36.97 ของพืGนที
ใหเ้ช่าโครงการ
ทั Gงหมด ตามลาํดบั 

อตัราส่วนของพื"นที�ให้เช่าโครงการทั "งหมด 
 

 ที �มา JWD และ TIP 
 หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 
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4) อายุของอาคาร 

อาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคารคลงัสนิคา้ที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกทั Gงหมดมอีายุน้อยกว่า 5 ปี   โดยมี
รายละเอยีดของอายุอาคารแบ่งตามสดัสว่นของพืGนที
อาคารดงันีG  

อายอุาคาร 

อตัราส่วน 
ของพื"นที� 

โครงการ JWD  
(ร้อยละ) 

อตัราส่วน 
ของพื"นที� 

โครงการทิพย ์7 
(ร้อยละ) 

อตัราส่วนของพื"นที� 
ทุกโครงการ 

(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 2 ปี 10.65 48.52 24.65 

ตั Gงแต่ 2 ถงึ 4 ปี 52.42 51.48 52.07 

ตั Gงแต่ 4 ถงึ 5 ปี 36.93 - 23.28 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

 

อายอุาคาร 
จาํนวนยนิูต 
ของอาคาร 

โครงการ JWD 

จาํนวนยนิูต 
ของอาคาร 

โครงการทิพย ์7 

จาํนวนยนิูต 
ของอาคาร 

ทั "งหมด 

น้อยกว่า 2 ปี 1 2 3 

ตั Gงแต่ 2 ถงึ 4 ปี 2 3 5 

ตั Gงแต่ 4 ถงึ 5 ปี 1 - 1 

รวม 4 5 9 

ที �มา JWD และ TIP 
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 

5) รปูแบบการนําทรพัยส์นิออกใหเ้ช่าภายหลงัจากที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 
สาํหรบัทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก สามารถแบ่งรูปแบบการนําทรพัยส์นิออกให้เช่าได้เป็น 2 
ประเภท ดงันีG  

• ประเภทที� 1  การนําทรพัยสิ์นออกให้เช่าแก่ผู้เช่าหลกั   คดิเป็นอตัราส่วนประมาณรอ้ยละ 74.52 
ของรายไดร้วมทุกโครงการ    โดยภายหลงัจากที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในอาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคาร
คลงัสนิคา้ของกลุ่ม JWD แลว้นั Gน PCS JPAC และ Datasafe (แลว้แต่กรณี)  จะเช่าทรพัยส์นิดงักล่าว
จากกองทรสัต์เพื
อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารห้องเยน็และโลจสิตกิส ์ เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยสาํหรบั
โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค กองทรสัต์มสีทิธ ิ(Option) ในการต่อ
อายุสญัญาเช่าออกไปไดอ้กี 2 คราว คราวละ 10 ปี 

• ประเภทที� 2  การนําทรพัยสิ์นออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื"นที�   คดิเป็นอตัราส่วนประมาณรอ้ยละ 25.48 
ของรายไดร้วมทุกโครงการ   โดยทรพัยส์นิที
นําออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืGนที
 เป็นทรพัยส์นิประเภทอาคาร
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คลังสินค้าของโครงการทิพย์ 7 ซึ
งมีการทําสญัญาเช่ากับผู้เช่าพืGนที
หลายราย โดย ณ วันที
 30 
มถุินายน 2560 ทรพัยส์นิดงักล่าวมสีญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าพืGนที
ครบทุกยนิูต  

 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/2 

 
ที �มา JWD และ TIP 
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 

/1  สาํหรบัทรพัย์สนิที �กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั <งแรกประเภทกรรมสทิธิAในที �ดนิ กรรมสทิธิAในอาคารห้องเยน็ และสงัหารมิทรพัย์ที �เกี �ยวกบัการทํา
ความเย็น และกรรมสิทธิAในอาคารคลงัสินค้าของกลุ่ม JWD นั <น PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี)  จะเช่าทรพัย์สินดงักล่าวจาก
กองทรสัต์เพื �อประกอบธุรกิจให้บริการห้องเยน็และโลจิสตกิส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยสําหรบัโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ และโครงการเจ
ดบัเบิ<ลยดู ีแปซฟิิค กองทรสัตม์สีทิธ ิ(Option) ในการต่ออายุสญัญาเชา่ออกไปไดอ้กี 2 คราว คราวละ 10 ปี 
/2  รายไดร้วมทุกโครงการที �ใชใ้นการคาํนวณเป็นรายได้รวมจาก (1) สญัญาเช่าของผูเ้ช่าพื<นที � ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 และ (2) สญัญาเช่าที �
กองทรสัตจ์ะทาํกบั PCS JPAC และ Datasafe (แลว้แต่กรณี) ภายหลงัจากที �กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน  

6) อายุของสญัญาเช่า 

ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกประมาณรอ้ยละ 94.23 เป็นสญัญาเช่าที
มอีายุสญัญาเฉลี
ยตั Gงแต่ 3 
ปีขึGนไป โดยมรีายละเอยีดของอายุสญัญาเช่าแบ่งตามสดัสว่นของรายไดร้วมดงัต่อไปนีG 

อายสุญัญา 

อตัราส่วนรายได้ต่อ
รายได้รวมโครงการ 

JWD/1  
(ร้อยละ) 

อตัราส่วนรายได้ต่อ
รายได้รวมโครงการ

ทิพย ์7  
(ร้อยละ) 

อตัราส่วนรายได้
ต่อรายได้รวม 
ทุกโครงการ  

(ร้อยละ)/2 

จาํนวนยนิูต 

น้อยกว่า 3 ปี - 22.63  5.77 1 

ตั Gงแต่ 3 ปี แต่ไมเ่กนิ 6 ปี - 52.55  13.39 3 

ตั Gงแต่ 6 ปีขึGนไป 100.00  24.82  80.84 5 

รวม 100.00  100.00  100.00  9 

ที �มา JWD และ TIP 
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 
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/1 สําหรบัอาคารห้องเยน็และอาคารคลงัสนิค้าของกลุ่ม JWD นั <น PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี)  จะเช่าทรพัย์สนิดงักล่าวจากกองทรสัต์เพื �อ
ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารหอ้งเยน็และโลจสิตกิส ์ เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยสําหรบัโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ และโครงการเจดบัเบิ<ลยูด ีแปซฟิิค กองทรสัต์มี
สทิธ ิ(Option) ในการต่ออายุสญัญาเชา่ออกไปไดอ้กี 2 คราว คราวละ 10 ปี 
/2  รายไดร้วมทุกโครงการที �ใชใ้นการคาํนวณเป็นรายได้รวมจาก (1) สญัญาเช่าของผูเ้ช่าพื<นที � ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 และ (2) สญัญาเช่าที �กองทรสัต์จะ
ทาํกบั PCS JPAC และ Datasafe (แลว้แต่กรณี) ภายหลงัจากที �กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน   

7) อายุคงเหลอืของสญัญาเช่า 

ปีที�ครบกาํหนด
อายสุญัญาเช่า  

(พ.ศ.) 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

โครงการ JWD/1 โครงการทิพย ์7 รวมทุกโครงการ/2 

ภายในปี 2560 - 27.78 
ณ วนัที � 31 กรกฎาคม 2560 สญัญาเช่าที �จะครบ

กาํหนดอายสุญัญาภายในปี 2560 มจีาํนวน 2 ยนูิต 
พื<นที �เช่ารวม 5,853.60 ตร.ม. ไดร้บัการต่ออายุ

สญัญาเช่าทั <งหมด โดย Z ยนูิตจะหมดสญัญาเช่าในปี 
2562 และอกี 1 ยนูิตจะหมดสญัญาเช่าในปี 2563 

7.08 

ภายในปี 2561 - - - 

ภายในปี 2562 - 47.40 12.08 

ภายในปี 2563 - - - 

ภายในปี 2564 - - - 

ภายในปี 2565 - - - 

ภายในปี 2566 - - - 

ภายในปี 2567 - 24.82 6.32 

หลงัจากปี 2567 100.00 - 74.52 

รวม 100.00 100.00 100.00 

ที �มา JWD และ TIP 
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 

/1  สําหรบัอาคารห้องเย็นและอาคารคลงัสนิค้าของกลุ่ม JWD นั <น  PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี)  จะเช่าทรพัย์สนิดงักล่าวจาก
กองทรสัต์เพื �อประกอบธุรกิจให้บริการห้องเยน็และโลจสิตกิส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยสําหรบัโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ และโครงการเจ
ดบัเบิ<ลยดู ีแปซฟิิค กองทรสัตม์สีทิธ ิ(Option) ในการต่ออายุสญัญาเชา่ออกไปไดอ้กี 2 คราว คราวละ 10 ปี 
/2  รายไดร้วมทุกโครงการที �ใชใ้นการคาํนวณเป็นรายได้รวมจาก (1) สญัญาเช่าของผูเ้ช่าพื<นที � ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 และ (2) สญัญาเช่าที �
กองทรสัตจ์ะทาํกบั PCS JPAC และ Datasafe (แลว้แต่กรณี) ภายหลงัจากที �กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน  
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สดัสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมทุกโครงการแยกตามอายคุงเหลอืของสญัญาเช่า 

หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560  
ทั <งนี< ณ วนัที � 31 กรกฎาคม 2560 สญัญาเชา่ที �จะครบกาํหนดอายุสญัญาภายในปี 2560 มจีํานวน 2 ยูนิต พื<นที �เช่ารวม 5,853.60 ตร.ม. ได้รบั
การต่ออายุสญัญาเชา่ทั <งหมด โดย 1 ยนิูตจะครบกาํหนดสญัญาเชา่ในปี 2562 และอกี 1 ยนิูตจะครบกาํหนดสญัญาเชา่ในปี 2563  
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8) ขอ้มลูผูเ้ช่า 

จาํแนกตามสญัชาติผูเ้ช่า 

อตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมของแต่ละโครงการ 

ผูเ้ช่าหลกั 
โครงการ JWD/1  

ผูเ้ช่าพืGนที
  
โครงการทพิย ์7 

 
 
 

 

 

อตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมทกุโครงการ/2 
ผูเ้ช่าทั Gงหมดทุกโครงการ  
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จาํแนกตามประเภทธรุกิจ 

อตัราสว่นรายไดต้่อรายไดร้วมของแต่ละโครงการ 

ผูเ้ช่าหลกั 
โครงการ JWD/1  

ผูเ้ช่าพืGนที
  
โครงการทพิย ์7 

 

 
 
 
 

 

อตัราสว่นรายไดต้่อรายไดร้วมทุกโครงการ/2 

ผูเ้ช่าทั Gงหมดทุกโครงการ 
 

 
 

ที �มา JWD และ TIP  
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 

/1  สาํหรบัทรพัยส์นิที �กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั <งแรกประเภทกรรมสทิธิAในที �ดนิ กรรมสทิธิAในอาคารห้องเยน็ และสงัหารมิทรพัย์ที �เกี �ยวกบัการทําความเยน็ และ
กรรมสิทธิAในอาคารคลงัสินค้าของกลุ่ม JWD นั <น PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี) จะเช่าทรพัย์สินดงักล่าวจากกองทรสัต์เพื �อประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารหอ้งเยน็และโลจสิตกิส ์ เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยสําหรบัโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ และโครงการเจดบัเบิ<ลยูด ีแปซฟิิค กองทรสัต์มสีทิธ ิ(Option) 
ในการต่ออายุสญัญาเชา่ออกไปไดอ้กี 2 คราว คราวละ 10 ปี 
/2  รายไดร้วมทุกโครงการที �ใชใ้นการคาํนวณเป็นรายได้รวมจาก (1) สญัญาเช่าของผูเ้ช่าพื<นที � ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 และ (2) สญัญาเช่าที �กองทรสัต์จะ
ทาํกบั PCS JPAC และ Datasafe (แลว้แต่กรณี) ภายหลงัจากที �กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน  
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ตารางแสดงรายชื
อผูเ้ช่าพืGนที
 /1 

ที �มา JWD และ TIP 
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 

/1  รายไดร้วมทุกโครงการที �ใชใ้นการคาํนวณเป็นรายได้รวมจาก (1) สญัญาเช่าของผูเ้ช่าพื<นที � ณ วนัที � 30 มถุินายน 2560 และ (2) สญัญาเช่าที �กองทรสัต์จะ
ทาํกบั PCS และ JPAC (แลว้แต่กรณี) ภายหลงัจากที �กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน และ  Datasafe จะเชา่ทรพัยส์นิดงักล่าวจากกองทรสัต์ภายหลงัจากที �กองทรสัต์เขา้
ลงทุน เพื �อประกอบกจิการรบัฝากสนิคา้เป็นระยะเวลาทั <งสิ<น 10 ปี 
/2  อายุสญัญาเช่า 10 ปี ดงักล่าว มาจากสญัญาเช่าที � PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี) จะเช่าทรพัย์สนิดงักล่าวจากกองทรสัต์เพื �อประกอบธุรกจิ
ใหบ้รกิารหอ้งเยน็และโลจสิตกิส ์ เป็นระยะเวลา Z\  ปี โดยสําหรบัโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ และโครงการเจดบัเบิ<ลยูด ีแปซฟิิค กองทรสัต์มสีทิธ ิ(Option) 
ในการต่ออายุสญัญาเชา่ออกไปไดอ้กี ] คราว คราวละ Z\ ปี 
/3  ณ วนัที � ^Z กรกฎาคม ]_`\ สญัญาเชา่ที �จะครบกาํหนดอายุสญัญาภายในปี ]_`\ ดงักล่าวได้รบัการต่ออายุสญัญาเช่าแล้ว โดยจะครบกําหนดสญัญาเช่า
ในปี 2563 
/4  ณ วนัที � ^Z กรกฎาคม ]_`\ สญัญาเชา่ที �จะครบกาํหนดอายุสญัญาภายในปี ]_`\ ดงักล่าวได้รบัการต่ออายุสญัญาเช่าแล้ว โดยจะครบกําหนดสญัญาเช่า
ในปี 2562 
 

2.1.3 รายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกบั โครงการ JWD 
 

1) ขอ้มลูผลการดาํเนินงานของโครงการ JWD ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

ลาํดบั รายชื�อผู้เช่าพื"นที� 
โครงการ 

ที�เช่า 

อตัราส่วน
รายได้ต่อ

รายได้รวมทุก
โครงการ/1 
(ร้อยละ) 

อตัราส่วน
พื"นที�ต่อ
พื"นที�รวม 

ทุกโครงการ 
(ร้อยละ) 

อายุ 
สญัญาเช่า 

(ปี) 

ปีที�ครบ
กาํหนด

อายุ 
สญัญาเช่า

(พ.ศ.) 

สญัชาติ 
ประเภท
ธรุกิจ 

1 
บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จาํกดั 

(PCS)  

โครงการ 
แปซฟิิค  
หอ้งเยน็ 

42.30% 29.99% 10.00/2 2570 ไทย 

ผูใ้หบ้รกิาร
หอ้งเยน็

และ 
โลจสิตกิส ์

2 
บรษิทั เจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค จาํกดั 

(JPAC)  

โครงการ 
เจดบัเบิGลยู
ด ีแปซฟิิค 

24.22% 17.18% 10.00/2 2570 ไทย 

ผูใ้หบ้รกิาร
หอ้งเยน็

และ 
โลจสิตกิส ์

3 
บรษิทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 

(Datasafe) 
โครงการ
ดาตา้เซฟ 

8.00% 15.86% 10.00/2 2570 ไทย โลจสิตกิส ์

4 บรษิทั รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 
โครงการ 
ทพิย ์w 

6.32% 9.03% 9.00 2567 ญี
ปุน่ 
อุปกรณ์

สาํนกังาน 

5 บรษิทั เลนโซ่ แอโรสเปซ จาํกดั 
โครงการ 
ทพิย ์w 

6.31% 9.74% 3.00 2562 ไทย 
ชิGนสว่น

อากาศยาน 

6 
บรษิทั โทลล ์แวรเ์ฮา้ส ์(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 
โครงการ 
ทพิย ์w 

5.77% 8.20% 2.80 2562 ญี
ปุน่ โลจสิตกิส ์

7 บรษิทั ดเีอน็เอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
โครงการ 
ทพิย ์w 

4.74% 6.73% 3.00 2560/3 ญี
ปุน่ 
ระบบปรบั
อากาศ 

8 บรษิทั ลคัซ์เอเชยี (สยาม) จาํกดั 
โครงการ 
ทพิย ์w 

2.34% 3.27% 3.00 2560/4 ไทย โลจสิตกิส ์

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ 100.00% 100.00% 
    



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 2-20 

 

รายได้ของโครงการ JWD ก่อนกองทรสัต์เขา้ลงทุน เป็นรายไดจ้ากการดําเนินธุรกจิในลกัษณะของการ
ให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งในส่วนของอาคารคลังห้องเย็น 
(โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) ซึ
งสนิค้าดงักล่าวต้องการการจดัเกบ็ใน
อุณหภูมติํ
า  เช่น สนิคา้กลุ่มอาหารสดซึ
งอยู่ระหว่างรอการแปรรูป สนิคา้กลุ่มอาหารสําเรจ็รูป และสนิค้า
ส่งออกจําพวก เนืGอสตัว์ ผลไม้ นํGาผลไม้ ผกัสด ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นต้น   และรายได้จากการ
ให้บรกิารรบัฝากเอกสารครบวงจรในส่วนของอาคารคลงัสนิค้า (โครงการดาต้าเซฟ) ซึ
งครอบคลุมการ
ใหบ้รกิารรบัฝากเอกสาร และบรกิารจดัการและขนสง่เอกสาร เป็นตน้ 
ทั GงนีG  โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลกัและผลการดําเนินงานในอดตีของโครงการ JWD ที
จะแสดง
ดงัต่อไปนีG เป็นข้อมูลในอดีตของทรพัย์สินขณะที
อยู่ภายใต้การดําเนินงานของเจ้าของทรพัย์สิน ซึ
ง
โครงสรา้งของธุรกจิที
ทาํรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเป็นหลกัดงักล่าว อาจมไิดส้ะทอ้นถงึโครงสรา้งการดําเนิน
ธุรกจิภายใต้การดําเนินงานของกองทรสัต์ จงึอาจมคีวามแตกต่างไปจากโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย
หลกัและผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์ที
จะมีรายได้ค่าเช่าอาคารคลงัห้องเย็นและอาคาร
คลงัสนิคา้จากการใหผู้เ้ช่าหลกัเช่าทรพัยส์นิดงักล่าวจากกองทรสัตเ์พื
อประกอบธุรกจิ   
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ตารางต่อไปนีGแสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัหอ้งเยน็ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์

อาคารคลงัห้องเยน็ โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ (PCS) /1 และ โครงการเจดบัเบิ"ลยดูี แปซิฟิค (JPAC) 

(เฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัอาคารคลงัห้องเยน็ที�
กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเท่านั"น) 

สาํหรบังวดปี สิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม                     
สาํหรบังวด 3 เดือน สิ"นสดุวนัที� 

31 มีนาคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

PCS JPAC รวม PCS JPAC รวม PCS JPAC รวม PCS JPAC รวม 

รายไดค้า่บรกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้
ควบคมุอุณหภูมแิช่เยน็และแช่งแขง็/2 (หน่วย: 
ลา้นบาท) 

207.58  40.46 248.04  171.91  68.04   239.95     139.56  80.31 219.87   42.72  26.3 69.02  

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) 77.12  66.11   143.23    74.07  63.66  137.73   75.70  63.53   139.23   22.47   14.93  37.40  

กําไรจากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) 130.46   (25.65)     104.81  97.84  4.38   102.22   63.86  16.78  80.64  20.25   11.37  31.62  

พืGนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็ (หน่วย: ตารางเมตร) 13,632  10,058   23,690   17,562  10,058  27,620   17,562  10,058  27,620   17,562  10,058  27,620  

ที �มา JWD  
หมายเหตุ  /Z อาคารคลงัหอ้งเยน็ โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ (PCS) ประกอบดว้ย อาคารคลงัหอ้งเยน็ทั <งสิ<น ] ยนูิต โดยก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริ �มดําเนินงานตั <งแต่เดอืนสงิหาคม ]___ และ ธนัวาคม ]__b ตามลาํดบั 
 /] รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ขา้งตน้ไม่รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ควบคุมอุณหภมูแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็ เนื �องจากอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ 
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ตารางต่อไปนีGแสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัสนิคา้ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์ 

อาคารคลงัสินค้า โครงการดาต้าเซฟ  

(เฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัอาคารคลงัสินค้าที�กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเท่านั"น) 
สาํหรบังวดปี                                      สาํหรบังวด 3 เดือน           

สิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม สิ"นสดุวนัที� 31 มีนาคม 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดค้า่บรกิารรบัฝากและจดัการเอกสาร (หน่วย: ลา้นบาท) 69.77 75.11 73.03 20.00 

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท)/1 39.75 38.83 39.04 10.07 

กําไรจากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) 30.03 36.28 33.98 9.94 

พืGนที
อาคารคลงัสนิคา้ (หน่วย: ตารางเมตร) 9,288 9,288 9,288 9,288 

ที �มา JWD  
หมายเหตุ  /Z ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าเชา่ ตน้ทุนค่าพสัดุ ตน้ทุนแรงงานฝา่ยปฏบิตักิาร และค่าเสื �อมราคา เป็นตน้ 
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2) การกาํหนดอตัราค่าเช่าทรพัยส์นิโครงการ JWD ภายหลงัการเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์
ภายหลงัจากที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิโครงการ JWD แล้ว กองทรสัต์จะให้ PCS JPAC และ 
Datasafe (แลว้แต่กรณี)  เช่าทรพัยส์นิดงักล่าวจากกองทรสัตเ์พื
อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารหอ้งเยน็และโลจิ
สติกส ์ เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยสําหรบัโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค 
กองทรสัต์มสีทิธ ิ(Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปไดอ้กี 2 คราว คราวละ 10 ปี ดว้ยอตัราค่าเช่า
อาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคารคลงัสนิคา้รายเดอืน โดยมกีารปรบัขึGนของอตัราค่าเช่าเป็นลําดบัขั Gนระหว่าง
อายุสญัญาตามที
ไดต้กลงกนั 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที
 2 ขอ้ 4.2.1 สรุปสาระสาํคญัของสญัญาเช่าทรพัยส์นิโครงการ JWD) 

3) รายละเอยีดสญัญาเช่าทรพัยส์นิโครงการ JWD จากกองทรสัต ์
สาํหรบัทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกประเภทกรรมสทิธิ Jในที
ดนิ กรรมสทิธิ Jในอาคารหอ้งเยน็ และ
สงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทาํความเยน็ และกรรมสทิธิ Jในอาคารคลงัสนิคา้โครงการ JWD นั Gน   ภายหลงั
จากที
กองทรสัต์เข้าลงทุน กองทรสัต์จะให้ PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี)  เช่าทรพัย์สนิ
ดงักล่าวจากกองทรสัต์เพื
อประกอบธุรกจิให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส ์ เป็นระยะเวลา 10  ปี โดย
สาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค กองทรสัต์มสีทิธ ิ(Option) ในการต่อ
อายุสญัญาเช่าออกไปไดอ้กี 2 คราว คราวละ 10 ปี    

• หน้าที
ในการชาํระค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง/เปลี
ยนทรพัยส์นิที
เชา่ 
ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่ามหีน้าที
ในการบาํรุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิที
เช่าให้
อยู่ในสภาพที
ใช้การได้ดี ทั GงนีG  ผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องกับการบํารุงรักษา 
ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัย์สนิที
เช่าส่วนย่อย (Minor Maintenance)  ในขณะที
กองทรสัต์จะ
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที
เกี
ยวขอ้งกบัการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) เช่น 
อุปกรณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัระบบการทาํความเยน็คอมเพรสเซอร ์เป็นตน้  โดยกองทรสัตจ์ะเกบ็สาํรอง
เงินทุน (CAPEX Reserve) ในแต่ละปีสําหรบัค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวขอ้งกบัการบํารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าว  ในกรณีที
ในปีใดมค่ีาใชจ้่ายเพื
อการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวน
ที
มากกว่า CAPEX Reserve  ผูเ้ช่าตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกนิที
เกดิขึGนจรงิใน
ปีนั Gนๆ ใหแ้ก่กองทรสัต ์ 
(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที
 2 ขอ้ 4.2.1 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าทรพัย์สนิ
โครงการ JWD) 

• หน้าที
ในการชาํระภาษโีรงเรอืนและที
ดนิที
เกี
ยวเนื
องกบัทรพัยส์นิที
เช่า 
ตลอดระยะเวลาการเช่า  ผู้เช่าตกลงจะรบัผิดชอบค่าภาษีโรงเรอืนและที
ดิน ภาษีบํารุงท้องที
 
อากรแสตมป์ ภาษแีละค่าธรรมเนียมอื
นใดที
เกี
ยวขอ้ง  
(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที
 2 ขอ้ 4.2.1 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าทรพัย์สนิ
โครงการ JWD) 
 

4) รายละเอียดเพิ
มเติมการให้เช่าที
ดนิบางส่วนในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค แก่ JPAC เพื
อใช้ในการ
ก่อสรา้งอาคารคลงัหอ้งเยน็ที
กองทรสัตย์งัไม่ไดเ้ขา้ลงทุนในครั GงนีG  
กองทรสัต์และ JPAC ในฐานะคู่สญัญาตามสญัญาตกลงกระทําการต่างรบัทราบว่า JPAC อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการก่อสรา้งโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค โดยภายในระยะเวลา 3 ปี นับ
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จากวนัที
โครงการสว่นเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค เริ
มเปิดดําเนินการ ในกรณีที
กองทรสัต์มี

ความประสงคจ์ะซืGอ เช่า รบัโอน ทั Gงหมดหรอืแต่บางสว่นของทรพัยส์นิที
ใชใ้นการประกอบธุรกจิในโครงการ

สว่นเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิคของ JPAC JPAC ตกลงใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการซืGอ และ/

หรอื เช่า และ/หรอื รบัโอนกรรมสทิธิ J และ/หรอื รบัโอนสทิธคิรอบครองซึ
งทรพัยส์นิในโครงการสว่นเพิ
มเตมิ

ในโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิคดงักล่าว (Option to Buy/Lease) ในราคา รวมทั Gงขอ้กาํหนดและเงื
อนไขที


เกี
ยวข้องที
จะได้ตกลงกนั ทั GงนีG ราคาดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. อย่างไรกด็ ีในกรณีที
ไม่สามารถตกลงราคากนัได้ คู่สญัญาตกลงให้ใช้ราคาประเมินเฉลี
ยของผู้

ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิสองรายที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคู่สญัญาแต่

ละฝา่ยจดัหาผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิฝา่ยละหนึ
งรายดว้ยค่าใชจ้่ายของคู่สญัญาฝา่ยนั Gนๆ เอง    

 
ในกรณีที
กองทรสัต์สละสทิธิ Jหรอืไม่ประสงคจ์ะซืGอ และ/หรอืเช่า และ/หรอื รบัโอนกรรมสทิธิ J และ/หรอื รบั
โอนสทิธิครอบครอง ทั Gงหมดหรือแต่บางส่วนของทรัพย์สินที
ใช้ในการประกอบธุรกิจในโครงการส่วน
เพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค หรอืไม่ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวไม่ว่าดว้ยเหตุใด JPAC ตกลง
จะไม่จาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า ทั Gงหมดหรอืแต่บางสว่นของทรพัยส์นิที
ใชใ้นการประกอบธุรกจิในโครงการ
ส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค ใหแ้ก่บุคคลใดๆ ตลอดระยะเวลาที
 JPAC เป็นผูเ้ช่าตาม
สญัญาเช่าทรพัยส์นิ (โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) เวน้แต่จะไดร้บัคํายนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
กองทรสัต ์หรอืเป็นการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัของ JWD ซึ
งไม่กระทบอํานาจการควบคุม
กจิการ  
 (โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที
 2 ข้อ 2.3.3 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาตกลงกระทําการกบั 

JWD, BJL, JPAC, Datasafe และ PCS สาํหรบัโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค โครงการดาต้าเซฟ และ

โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) 

 
5) การวเิคราะหเ์กี
ยวกบัความสามารถทางการเงนิของผูเ้ช่า 

ถงึแมว้่าการพจิารณาถึงความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาเช่าทรพัยส์นิและสญัญาตกลงกระทําการ
ของ PCS JPAC และ Datasafe (รวมเรยีกว่า “ผูเ้ช่าหลกั”) ซึ
งเป็นบรษิทัในกลุ่มของ JWD จะเป็นประเดน็
พจิารณาที
สาํคญั การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในกลุ่มของ JWD เป็นการดาํเนินธุรกจิที
มรีายไดห้ลกัจากการ
ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ตั Gงแต่การให้บริการรบัฝากและบริหารสนิค้าหลากหลาย
ประเภท เช่น สนิคา้ทั 
วไป สนิคา้อนัตราย รถยนต์ และสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็  รวมถึง
การใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ ขนยา้ย และบรกิารรบัฝากและจดัการเอกสารและขอ้มูล โดย PCS JPAC และ 
Datasafe ซึ
งเป็นบรษิทัในกลุ่มของ JWD ประกอบธุรกจิดงันีG 

PCS ดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดยหอ้งเยน็ของ 
PCS มรีะบบความเยน็หลายระดบัตั Gงแต่อุณหภูม ิ-40 ถงึ 25 องศาเซลเซยีส บรกิารขนส่งสนิคา้ควบคุม
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็จากรถขนส่งสนิค้า (Cross Docking) บรกิารเปลี
ยนฉลากบรรจุภณัฑ ์(Re-
labeling) และบรกิารคดัขนาดสนิคา้ เป็นต้น โดยคลงัหอ้งเยน็ ตั Gงอยู่ที
มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร และ 
PCS นําระบบ Cold Chain Management System ("CCMS") มาใชใ้นการดูแลคลงัหอ้งเยน็ของ PCS 
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ทั Gงหมด รวมทั Gงไดนํ้าระบบชั Gนวางเคลื
อนที
 ("Mobile Rack") มาใชใ้นการดูแลคลงัหอ้งเยน็ซึ
งนับไดว้่าเป็น
คลงัหอ้งเยน็ที
ใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอกที
นํา Mobile Rack มาใชเ้ป็นที
แรกในประเทศไทย 

JPAC ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดยหอ้งเยน็ของ 
JPAC มรีะบบความเยน็หลายระดบัตั Gงแต่อุณหภูม ิ-40 ถงึ 25 องศาเซลเซยีส ทั GงนีG JPAC มทีั Gงคลงัหอ้ง
เย็นบนพืGนที
ทั 
วไปและพืGนที
เขตปลอดอากร (Free Zone) และเป็นคลังห้องเย็นที
ให้บริการแก่
บุคคลภายนอกแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทยที
ใหบ้รกิารเขตปลอดอากร ตั Gงอยู่บรเิวณถนนสุวนิท
วงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดย JPAC มกีารนําระบบ CCMS มาใชใ้นการดูแลคลงัสนิค้าหอ้งเยน็ และนํา
ระบบ Mobile Rack มาใชใ้นการดแูลคลงัหอ้งเยน็  

ทั GงนีG ธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของกลุ่ม JWD (รวมคลงั
หอ้งเยน็ทั Gงหมดของกลุ่ม JWD ซึ
งรวมถงึ PCS และ JPAC ที
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน) มอีตัรา utilization 
rate ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560 และไตรมาส 3/2560 เท่ากบัรอ้ยละ 
70.7 รอ้ยละ 64.5 รอ้ยละ 51.1 รอ้ยละ 61.0 รอ้ยละ 73.0 และรอ้ยละ 77.0 ตามลาํดบั โดย utilization rate 
ในปี 2559 อยู่ในระดบัตํ
าที
สดุสาํหรบัช่วงเวลาขา้งตน้ เท่ากบัรอ้ยละ 51.1 เนื
องจากผลกระทบจากปรมิาณ
สนิคา้ประมงที
ซบเซาจากปญัหาการทําประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และขนาดการควบคุม (IUU 
Fishing) อย่างไรกด็ ีในปี 2560 ปรมิาณรบัฝากสนิคา้ประมงในหอ้งเยน็ไดก้ลบัมามปีระมาณการฝากใน
ระดบัสงูอย่างต่อเนื
องตั Gงแต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2560 และในไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ
มขึGนเป็นรอ้ยละ 77.0  

Datasafe ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลู ในรปูแบบของกล่องเอกสาร บรกิารจดัเกบ็ขอ้มลู
อเิลค็ทรอนิคส ์(Electronics media storage service) บรกิารบรหิารจดัการเอกสารอเิลค็ทรอนิคส ์(E-
Document management service) บรกิารสแกนเอกสาร (Document scanning service) บรกิารบรรจุ
เอกสารและจดัทําทะเบยีน (Packing & filling service) บรกิารทําลายเอกสาร (Document destroy 
service) เป็นต้น โดย Datasafe ไดนํ้าระบบบรหิารจดัการคลงัเอกสารที
ได้มาตรฐานระดบัโลก มาใชใ้น
จดัการเอกสารและขอ้มลู และเป็นบรษิทัแห่งแรกของประเทศไทยที
ใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มูลแบบ
ครบวงจร นอกจากนีG ยงัเป็นบรษิัทแห่งแรกในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ที
ได้รบัเชญิจาก PRISM 
(Professional Records and Information Services Management Associate) ซึ
งเป็นองคก์รที
ดูแลการ
จดัการขอ้มลูของประเทศสหรฐัอเมรกิา ใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิ  

ทั GงนีG ธุรกจิให้บรกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มูลของกลุ่ม JWD มคีลงัสนิค้า DTS เพื
อให้บรกิารจดัการ
เอกสารทั Gงหมด 4 แห่ง คอื (1) คลงัสนิคา้โครงการดาต้าเซฟที
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนบนถนนสุวนิทวงศ ์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึ
งมพีืGนที
 9,288 ตารางเมตรและเป็นที
ตั Gงสาํนักงานใหญ่ในการบรหิารกลุ่มธุรกจินีG (2) 
ถนนสามวา จงัหวดักรุงเทพฯ พืGนที
ประมาณ  1,920 ตารางเมตร (3) อําเภอสารภี เชียงใหม่ พืGนที

ประมาณ  2,400 ตารางเมตร และ (4) เขตท่าเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีพืGนที
ประมาณ  1,200 ตาราง
เมตร ซึ
งโดยรวมสาํหรบัธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลูมจีาํนวนกล่องเอกสารที
รบัฝากเฉลี
ย ในปี 
2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560 และไตรมาส 3/2560 เท่ากบั 0.68 ลา้นกล่อง 
0.74 ลา้นกล่อง 0.78 ลา้นกล่อง 0.81 ลา้นกล่อง 0.82 ลา้นกล่อง และ 0.84 ลา้นกล่อง ตามลําดบั ซึ
งหาก
พิจารณาจํานวนกล่องที
สามารถจดัเก็บได้ของคลังสินค้าเพื
อให้บริการจัดการเอกสารทั Gงหมดเท่ากับ
ประมาณ 0.94 ลา้นกล่อง อตัรา utilization rate ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 
2/2560 และไตรมาส 3/2560 เท่ากบัรอ้ยละ 72.7 รอ้ยละ 78.7 รอ้ยละ 83.2 รอ้ยละ 86.0 รอ้ยละ 87.6 และ
รอ้ยละ 89.7 ตามลาํดบั โดย utilization rate เพิ
มขึGนอย่างต่อเนื
องจากปรมิาณการรบัฝากที
เพิ
มขึGน 
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ทั GงนีG ทรพัยส์นิในโครงการ JWD ที
จะเช่าภายหลงัจากที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนนั Gน กเ็ป็นไปเพื
อวตัถุประสงค์
ในการประกอบธุรกจิของกลุ่ม JWD ตามที
กล่าวถงึขา้งต้น ดงันั Gน การพจิารณาความสามารถทางการเงนิ
ของผู้เช่าโดยการวิเคราะห์เกี
ยวกบัความสามารถทางการเงินของผู้เช่าหลกั จึงไม่สามารถสะท้อนถึง
ความสามารถทางการเงนิที
แทจ้รงิของผูเ้ช่าได ้

นอกจากนีG จากการที
กองทรสัต์ไดเ้ขา้ทําสญัญาตกลงกระทําการระหว่าง JWD ผูเ้ช่าหลกั และกองทรสัต ์
โดย JWD มหีน้าที
ตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวที
จะมหีน้าที
ตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวที
จะให้
ความสนบัสนุนทางการเงนิแก่กลุ่มผูเ้ช่าหลกั รวมทั Gงกาํกบัดแูลและใหค้วามช่วยเหลอืที
จะเป็นแก่กลุ่มผูเ้ช่า
หลกั เพื
อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าที
ตามกาํหนดไวใ้นสญัญาเช่ากบักองทรสัตต์ลอดระยะเวลาที
กลุ่มผูเ้ช่าหลกั
เป็นผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว การเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการระหว่าง JWD ผู้เช่าหลกั และ
กองทรสัตด์งักล่าว จงึยิ
งทาํใหเ้กดิความชดัเจนถงึความเหมาะสมในการวเิคราะหค์วามสามารถทางการเงนิ
ของ JWD แทนการวเิคราะหค์วามสามารถทางการเงนิของผูเ้ช่าหลกั ซึ
งน่าจะทําใหก้ารวเิคราะหม์คีวาม
เหมาะสมและสะทอ้นภาพที
แทจ้รงิมากยิ
งขึGน ดงันั Gน การวเิคราะหเ์กี
ยวกบัความสามารถทางการเงนิของผู้
เช่าในส่วนนีG จะเป็นการวเิคราะหค์วามสามารถทางการเงนิของ JWD ซึ
งเป็นบรษิทัแม่ของผูเ้ช่าหลกัทั Gง 
PCS JPAC และ Datasafe ตามลาํดบั 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที
 2 ข้อ 2.3.3 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาตกลงกระทําการกบั 

JWD, BJL, JPAC, Datasafe และ PCS สาํหรบัโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค โครงการดาต้าเซฟ และ

โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) 

ทั GงนีG จากการวเิคราะหค์วามสามารถทางการเงนิ ที
ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็
ว่า JWD มคีวามสามารถทางการเงนิอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว  โดยเมื
อพจิารณาผล
การดําเนินงานของ JWD บนงบการเงนิรวมในช่วงปี 2557 ถงึ 2559 พบว่า JWD มรีายไดร้วมอยู่ในช่วง
ประมาณ 2,205 ลา้นบาท ถงึ 2,404 ลา้นบาท จากการดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิสอ์ย่างครบ
วงจร ตั Gงแต่การให้บรกิารรบัฝากและบรหิารสนิค้าหลากหลายประเภท เช่น สนิคา้ทั 
วไป สนิค้าอนัตราย 
รถยนต ์และสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิชเ่ยน็และแช่แขง็  รวมถงึการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ ขนยา้ย และบรกิาร
รบัฝากและจดัการเอกสารและขอ้มูล ทั GงนีG ในปี 2559 บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิาร
สนิค้าเป็นหลกั คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 68.10 ของรายได้จากการให้เช่าและการให้บรกิารของ
บรษิทั และมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 14.90 ของรายไดจ้ากการ
ใหเ้ช่าและการใหบ้รกิารของบรษิทั 

งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวดปี 

สิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวด 9 เดือน  

สิ"นสดุวนัที� 30 กนัยายน  
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดร้วม  2,205   2,404   2,251  1,679 1,819 
กําไรก่อนหกัดอกเบีGย ภาษ ีคา่เสื
อมราคา 
และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

 626   932   473  316 520 

กําไร (ขาดทุน) สทุธสิว่นของเจา้ของ  145   334   (9) (51) 146 
กําไรก่อนหกัดอกเบีGย ภาษ ีคา่เสื
อมราคา 
และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) ไมร่วมรายการ

 768   932   603  445 520 
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งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวดปี 

สิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวด 9 เดือน  

สิ"นสดุวนัที� 30 กนัยายน  
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 

พเิศษ/1 
กําไรสทุธสิว่นของเจา้ของ ไม่รวมรายการ
พเิศษ/1 

 287   334   122  78 146 

หมายเหตุ  /1 รายการพเิศษ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายการค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใหบ้รกิารส่วนเพิ �ม และขาดทุนจากการประมาณการหนี<สนิ 

โดยในปี 2559 JWD ทํารายไดร้วมทั GงสิGนประมาณ 2,251 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณรอ้ยละ 
6.37 ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการปิดปรบัปรุงคลงัสนิคา้ทั 
วไปเพื
อเพิ
มมูลค่าสนิทรพัย ์ซึ
งบางส่วนได้
ดาํเนินการแลว้เสรจ็และเริ
มเปิดใหบ้รกิารอกีครั Gงในช่วงไตรมาสที
 3 ปี 2559 (สว่นที
เหลอืคาดว่าจะเริ
มเปิด
ใหบ้รกิารในไตรมาสที
 2 ปี 2560)    ในขณะที
กําไรสุทธก่ิอนหกัดอกเบีGย ภาษี ค่าเสื
อมราคา และค่าตดั
จาํหน่าย ในปี 2559 อยู่ที
ประมาณ 473 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณรอ้ยละ 49.27  เนื
องจาก
ไดร้บัผลกระทบจากรายการพเิศษ 2 รายการ อนัประกอบด้วย (1) การจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนใน
ระหว่างปี 2553 ถงึ 2558 ยอ้นหลงัเพิ
มเตมิแก่การท่าเรอืแห่งประเทศไทยเป็นจํานวนประมาณ 116 ลา้น
บาท  และ (2) การบนัทกึตั GงประมาณการหนีGสนิที
อาจเกดิขึGนประมาณ 15 ลา้นบาท  ทําใหบ้รษิทัมขีาดทุน
สทุธสิว่นของเจา้ของ (หลงัจากสว่นที
เป็นของสว่นไดส้ว่นเสยีที
ไม่มอีํานาจควบคุม) ทั GงสิGนประมาณ 9 ลา้น
บาท ซึ
งปรบัตวัลดลงจากปีก่อนหน้าที
มกีาํไรสทุธสิว่นของเจา้ของอยู่ที
ประมาณ 334 ลา้นบาท    อย่างไรก็
ด ีหากไม่นบัรวมรายการพเิศษดงักล่าว บรษิทัจะม ีEBITDA และ กาํไรสุทธสิ่วนของเจา้ของอยู่ที
ประมาณ 
603 ล้านบาท และ 122 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ
งแสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการทํากําไรจากการ
ดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื
อง     

นอกจากนีG  แนวโน้มความสามารถในการทํารายไดข้อง JWD ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2560 แสดง
ทศิทางที
เป็นบวก โดย JWD ทํารายไดร้วมทั GงสิGนประมาณ 1,819 ลา้นบาท เพิ
มขึGนจากงวดเดยีวกนัในปี
ก่อนหน้าประมาณรอ้ยละ 8.28 ส่วนใหญ่เนื
องจากรายได้ที
เพิ
มขึGนจากธุรกจิใหบ้รกิารจดัเกบ็และบรกิาร
สนิค้าโดยเฉพาะสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็และกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิค้า โดยรายได้จากกลุ่ม
สนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิ
มสงูขึGนเนื
องจากในปี 2559 JWD ไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณ
สนิคา้ประมงที
ซบเซาจากปญัหาการทําประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และขนาดการควบคุม (IUU 
Fishing) โดยปรมิาณรบัฝากสนิคา้ประมงในหอ้งเยน็ไดก้ลบัมามปีระมาณการฝากในระดบัสงูตั Gงแต่ปลาย
ไตรมาส 1 ปี 2560 ทาํใหใ้นไตรมาส 3 ปี 2560 JWD มอีตัราการใชพ้ืGนที
จดัเกบ็สนิคา้และวตัถุดบิควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ถึงร้อยละ 77.0 (ไตรมาสที
 3 ปี 2559 มอีตัราการใช้พืGนที
ร้อยละ 46.4) 
นอกจากนีG ที
ผ่านมา JWD ปรบัโมเดลธุรกจิคลงัสนิคา้หอ้งเยน็เพื
อลดการพึ
งพาลูกคา้ที
ฝากสนิคา้อาหาร
ทะเลที
ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย  โดยเพิ
มสดัส่วนของสนิคา้อื
นๆ เช่น สตัวปี์ก 
อาหารแช่แขง็พรอ้มรบัประทาน ชสี ไวน์ เพื
อทดแทนสนิคา้อาหารทะเล โดยเฉพาะในส่วนคลงัสนิคา้หอ้ง
เยน็และเขตปลอดอากร (Free Zone) บนถนนสุวนิทวงศท์ี
มคีวามต้องการใชบ้รกิารรบัฝากสนิคา้สตัวปี์ก
เตบิโตอย่างต่อเนื
อง  ทั GงนีG บรษิทัม ีEBITDA ที
ประมาณ 520.4 ลา้นบาท เพิ
มขึGน 204.7 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัรารอ้ยละ 64.8 และมกีําไรสุทธสิ่วนของเจา้ของจํานวน 146.4 ล้านบาท เพิ
มขึGน 197.8 ล้านบาท คดิ
เป็นอตัราร้อยละ 384.8 ตามลําดบั ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการทํากําไรที
ดขี ึGนของธุรกิจ
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ใหบ้รกิารจดัเกบ็และบรหิารสนิคา้ ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ้่ายในการพฒันาธุรกจิใหอ้ยู่ในระดบัที

เหมาะสม รวมถึงการบนัทกึค่าใช้จ่ายคดฟ้ีองร้องและผลประโยชน์ตอบแทนเพิ
มเติมซึ
งเป็นค่าใช้จ่ายที

บนัทกึเพยีงครั Gงเดยีวในปี 2559 ที
ผ่านมาจํานวน 131 ลา้นบาท (ขอ้มูลรายการดงักล่าวอยู่ในย่อหน้าก่อน
หน้านีG) ดว้ยสาเหตุขา้งตน้จงึทาํใหก้าํไรสทุธเิพิ
มขึGนอย่างมนียัสาํคญั 

ฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวดปี 

สิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวด 9 เดือน  

สิ"นสดุวนัที� 30 กนัยายน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  202   191  260  394 

สนิทรพัยร์วม  4,554   4,983  5,318  5,389 

หนีGสนิที
มภีาระดอกเบีGย/�  2,732   1,841  2,160 2,100 

หนีGสนิรวม  3,256   2,337  2,705 2,730 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  1,299   2,646  2,613  2,659 

หมายเหตุ /Zหนี<สนิที �มภีาระดอกเบี<ยประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสั <นจากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะสั <นจากกจิการที �ไม่เกี �ยวขอ้งกนั หุน้กู ้ 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที �เกี �ยวขอ้งกนั และหนี<สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 

สาํหรบัฐานะทางการเงนิของ JWD ณ วนัที
 30 กนัยายน 2560 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทั GงสิGน 5,389 ลา้น
บาท เพิ
มขึGนจํานวน 71 ลา้นบาท จาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559  ซึ
งมสีนิทรพัยร์วมอยู่ที
 5,318 ลา้น
บาท  โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนประเภทที
ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คดิเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 48.36 ของสนิทรพัย์รวม    ส่วนหนีGสนิรวมมีจํานวนทั GงสิGน 2,730 ล้านบาท 
เพิ
มขึGนจาํนวน 25 ลา้นบาท จากหนีGสนิรวม ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ซึ
งมจีาํนวน 2,705 ลา้นบาท  โดย
มสีาเหตุหลกัจากการชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   ในขณะที
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 
วนัที
 30 กนัยายน 2560 มจีํานวนทั GงสิGน 2,659 ลา้นบาท เพิ
มขึGน 46 ลา้นบาท จาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 
2559 ที
มจีาํนวน 2,613 ลา้นบาท ทั GงนีG JWD มกีารจ่ายหุน้ปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้เมื
อเดอืนพฤษภาคม 2560 ใน
อตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจาํนวนเงนิรวม 81.6 ลา้นบาทจากกาํไรสทุธ ิ 

อตัราส่วนทางการเงิน 
(หน่วย: เท่า) 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวดปี 

สิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวด 9 เดือน  

สิ"นสดุวนัที� 30 กนัยายน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคล่อง/1 0.33 0.95 1.14 1.07 
อตัราสว่นหนีGสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้/

2 
2.51 0.88 1.04 1.03 

อตัราสว่นหนีGสนิที
มภีาระดอกเบีGย
ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้/3 

2.10 0.70 0.83 0.71 

หมายเหตุ /1 อตัราส่วนสภาพคล่อง = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนี<สนิหมุนเวยีน 
 /2 อตัราส่วนหนี<สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนี<สนิรวม / ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
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 /^ อตัราส่วนหนี<สนิที �มภีาระดอกเบี<ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนี<สนิที �มภีาระดอกเบี<ย / ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  

ในขณะที
สภาพคล่องของ JWD ในช่วงปี 2557 ถึง ปี 2559 และสาํหรบังวด 9 เดอืนสิGนสุดวนัที
 30 
กนัยายน 2560 มแีนวโน้มที
ดขี ึGนอย่างต่อเนื
อง แสดงใหเ้หน็ไดจ้ากอตัราสว่นสภาพคล่องที
ปรบัตวัดขีึGนจาก 
0.33 เท่า 0.95 เท่า 1.14 เท่า ไปจนถงึ 1.07 เท่า ตามลําดบั  และถงึแมว้่าบรษิทัจะมกีารขยายตวัทาง
ธุรกจิจากการลงทุนทั Gงในและต่างประเทศอย่างต่อเนื
อง อตัราส่วนหนีGสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ ณ วนัที
 30 
กนัยายน 2560 ยงัอยู่ที
ระดบัที
ดทีี
 1.03 เท่า   ดงันั Gนผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึมคีวามเหน็ว่าฐานะทางการเงนิ
และสภาพคล่องของบรษิทัในภาพรวมอยู่ในเกณฑท์ี
ดแีละเหมาะสม 

นอกจากนีG ที
ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัไดพ้จิารณาความสามารถทางการเงนิของ JWD 
ในการกํากบัดูแลใหผู้้เช่าหลกัปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว จากการเปรยีบเทยีบความสามารถทางการเงนิ
ของ JWD กบั ภาระเงนิกูย้มืและหนีGสนิที
จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ภาระการชาํระดอกเบีGยเงนิกูย้มืที

กูย้มืมาเพื
อใชใ้นการดาํเนินธุรกจิปกต ิโดยมรีายละเอยีดดงัตารางขอ้มลูต่อไปนีG  

 
ภาระเงนิกูย้มื ภาระดอกเบีGยจ่าย ภาระการชาํระค่าเช่า และภาระการชาํระค่าใชจ้า่ยตามสญัญาเช่า
ทรพัยส์นิในระยะเวลา 1 ปีขา้งหน้าของ JWD 

ภาระทางการเงินที�พิจารณา มลูค่า (ล้านบาท) 

ประมาณภาระการชําระคา่เช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิ/1 123  

ประมาณภาระเงนิกูย้มืและหนีGสนิที
จะครบกําหนดชําระภายใน � ปี/� 585 

ประมาณภาระดอกเบีGยจา่ยของเงนิกูย้มื/3 88 

รวม 796 

หมายเหตุ /1  ภาระการชาํระค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัย์สนิของ PCS JPAC และ Datasafe ในระยะเวลา Z ปี อ้างองิตามงบกําไรขาดทุนที �
คาดคะเนตามสมมตฐิานสาํหรบังวด 12 เดอืน ตั <งแต่วนัที � 1 มกราคม 2561 ถงึ วนัที � 31 ธนัวาคม 2561 

 /]  ภาระเงนิกูย้มืและหนี<สนิของ JWD ที �จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จากขอ้มูลงบการเงนิรวมของ บรษิทั เจดบัเบิ<ลยูด ีอนิโฟ
โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สาํหรบังวด 9 เดอืนสิ<นสุดวนัที � 30 กนัยายน 2560 

 /3  ภาระดอกเบี<ยจ่ายงวด 9 เดอืนสิ<นสุดวนัที � 30 กนัยายน 2560 คดิปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (annualized) 

เมื
อพจิารณาความสามารถทางการเงนิจาก EBITDA กรณีไม่รวมรายการพเิศษของ JWD จากงบการเงนิ
รวมสําหรบัปี สิGนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ซึ
งมีจํานวนประมาณ 603 ล้านบาท (EBITDA กรณีรวม
รายการพเิศษมจีํานวนทั GงสิGนประมาณ 473 ลา้นบาท) และที
ประมาณ ��� ลา้นบาท สาํหรบังวด � เดอืน
สิGนสุดวนัที
 �� กนัยายน ���� คดิปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (annualized) ที
ประมาณ ��� ลา้นบาท รวมทั Gง
วงเงนิสนิเชื
อที
ยงัมไิด้เบกิใช้จากสถาบนัการเงนิ และความสามารถในการจดัหาเงนิทุนเพิ
มเติมด้วยวิธี
ต่างๆ ทั Gงจากการระดมเงนิทุนดว้ยการเพิ
มทุน การกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และจากการเสนอขายหุน้กู้
มตีน้ทุนทางการเงนิที
ตํ
ากว่าของบรษิทั ซึ
งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที
มี
เสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับที
ดี มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที
แข็งแกร่ง และมี
อตัราส่วนหนีGสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดบัที
เหมาะสม ดงันั Gน จงึคาดว่าบรษิัทจะมคีวามสามารถทาง
การเงนิเพยีงพอในการปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้     

ทั GงนีG JWD ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื
อถอื (Credit Rating) โดยบรษิทั ฟิทช ์เรทติGง (ประเทศไทย) 
จาํกดั ที
ระดบั BBB+ (tha) แนวโน้มอนัดบัเครดติเป็นลบ (Negative) เมื
อวนัที
 25 กรกฎาคม 2560  จาก
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ปจัจยัสนบัสนุนหลายสว่น ทั Gงความหลากหลายของหน่วยธุรกจิและฐานลูกคา้ การเป็นผูร้บัสมัปทานเพยีง
รายเดียวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการให้บริการดูแลรบัฝากและขนย้ายสนิค้าอนัตรายตาม
กฎหมายผ่านท่าเรอืแหลมฉบงั ทําเลที
ตั Gงของทรพัย์สนิที
ดเียี
ยม และแผนการขยายธุรกจิไปต่างประเทศ
เพื
อสนบัสนุนการเตบิโตของบรษิทัและกระจายความเสี
ยงของบรษิทัไดใ้นระยะยาว เป็นตน้    

2.1.4 รายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกบั โครงการทิพย ์7 

1) ขอ้มลูผลการดาํเนินงานของโครงการทพิย ์7 ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์
โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัและผลการดาํเนินงานในอดตีของโครงการทพิย ์7 ที
กองทรสัต์จะลงทุน
ครั Gงแรกที
จะแสดงดงัต่อไปนีG เป็นขอ้มูลในอดตีของทรพัยส์นิขณะที
อยู่ภายใต้การดําเนินงานของเจา้ของ
ทรพัยส์นิ ซึ
งโครงสร้างการดําเนินธุรกจิในรูปแบบดงักล่าว อาจมไิดส้ะทอ้นถงึโครงสรา้งการดําเนินธุรกจิ
ภายใตก้ารดาํเนินงานของกองทรสัต ์จงึอาจมคีวามแตกต่างไปจากโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัและ
ผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทรสัต ์ 

ตารางต่อไปนีGแสดงโครงสรา้งรายได้และค่าใช้จ่ายหลกัของอาคารคลงัสนิค้า  รวมทั Gงอตัราการเช่าพืGนที

ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

อาคารคลงัสินค้า โครงการทิพย ์7/1 

(เฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัอาคาร
คลงัสินค้าที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุน
เท่านั"น) 

สาํหรบังวดปี                                      
สิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวด 3 เดือน            
สิ"นสดุวนัที� 31 

มีนาคม 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดค้า่เช่าหลกั  
(หน่วย: บาท) 

3,880,000  18,750,000  30,790,000 10,380,000  

รายไดค้า่บรกิาร (หน่วย: บาท) /2 -    -    -    60,170 

รายไดค้า่เช่ารวม  
(หน่วย: บาท) 

3,880,000 18,750,000  30,790,000 10,440,170 

คา่ซ่อมแซมและบํารงุรกัษาอาคาร/3  
(หน่วย: บาท) 

- 9,843 524,482 3,165 

กําไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซมและ
บํารงุรกัษาอาคาร (หน่วย: ลา้นบาท) /4 

3,880,000 18,740,157 30,265,518 10,437,005 

พืGนที
เช่าอาคารคลงัสนิคา้ 
(หน่วย: ตารางเมตร) 

5,853.60 16,847.10 21,651.10 21,651.10 

อตัราการเช่าพืGนที
  
(หน่วย: รอ้ยละ) 

100.00 77.81 100.00 100.00 

ที �มา TIP 
หมายเหตุ  /1    อาคารคลงัสนิคา้โครงการทพิย์ 7 ก่อสรา้งแล้วเสรจ็พรอ้มใหเ้ชา่ครั <งแรกในเดอืนสงิหาคม 2557 

/2   รายได้ค่าบรกิาร เป็นรายได้ที �เรียกเก็บจากสญัญาบริการ (Service Agreement) ซึ �งเกี �ยวข้องกบัการให้บริการพื<นที �ส่วนกลาง (Common Area 
Service) และการใหบ้รกิารทั �วไป 

/3   ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอาคารคลงัสินค้าให้เช่า ประกอบด้วย ค่ารักษาความสะอาด ค่าซ่อมแซมอาคารทั �วไป ค่าจ้างพนักงานรกัษาความ
ปลอดภยั ค่าบํารุงรกัษาเชงิป้องกนั และค่าตรวจสอบอาคาร โดยในปี 2559 ค่าใชจ้่ายดงักล่าวค่อนขา้งสูงเนื �องจากมคี่าใชจ้่ายในการปรบัสภาพพื<นที �
ของคลงัสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านตามความตอ้งการของผูเ้ชา่ซึ �งเป็นค่าใชจ้่ายที �เกดิขึ<นเพยีงครั <งเดยีว 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
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ส่วนที
 2 หน้า 2-31 

 

/4   กาํไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอาคาร คาํนวณจาก รายไดค้่าเชา่รวม ลบ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอาคาร 

ทั GงนีG ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตั Gงแต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ J   หากค่าเช่าและค่าบรกิารที
ไดร้บัจาก
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกในโครงการทพิย ์7 มจีาํนวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีที

กองทรสัตค์าดการณ์ไว ้เพื
อเป็นมาตรการทดแทนสว่นต่างรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ TIP 
ยินยอมที
จะชําระส่วนที
ขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส  ตาม
รายละเอยีดในสญัญาตกลงกระทําการระหว่างกองทรสัต์และ TIP (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที
 2 
ขอ้ 2.3.4 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทาํการกบั TIP สาํหรบัโครงการทพิย ์w) อย่างไรกด็ ีจาก
การที
 TIP ไม่ไดด้ําเนินการตามหลกัเกณฑ์การประกนัรายไดข้อ้ 18 ของประกาศที
 ทจ. 49/2555 ซึ
ง
รวมถึงการมขีอ้กําหนดที
แสดงว่า TIP ยอมผูกพนัตนทั Gงในฐานะผู้ประกนัรายได้และในฐานะเป็นลูกหนีG
ร่วมกบัผูเ้ช่า การมขีอ้ตกลงสามฝ่ายระหว่าง TIP ผูเ้ช่า และกองทรสัต์ การยื
นเอกสารระบุการจดัอนัดบั
ความน่าเชื
อถอืที
เป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื
อถอืที
สาํนักงานใหค้วามเหน็ชอบ และ
การยื
นรายงานการสอบบญัชสีาํหรบัสามรอบปีบญัชยีอ้นหลงัก่อนยื
นคาํขอ ที
อย่างน้อยในรอบปีบญัชล่ีาสดุ
ต้องจดัทําโดยผู้สอบบญัชทีี
ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน  ดงันั Gน การดําเนินการของ TIP ตาม
มาตรการลดความเสี
ยงในการสญูเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารที
กองทรสัต์คาดว่าจะไดร้บัขา้งต้น จงึไม่
ถือว่าเป็นการรบัประกนัรายได้ตามหลักเกณฑ์ดงักล่าว ซึ
งทําให้กองทรสัต์ยังอาจมีความเสี
ยงในการ
สญูเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารที
กองทรสัตค์าดว่าจะไดร้บัและความเสี
ยงในการที
จะไมไ่ดร้บัเงนิทดแทน
สว่นต่างค่าเช่าและค่าบรกิารจาก TIP ไดเ้ตม็จาํนวน เนื
องจากอาจเกดิกรณีอื
นๆ ซึ
งกองทรสัต์อาจมคีวาม
เสี
ยงจากความสามารถในการดาํเนินงานของ TIP ที
อาจส่งผลให ้TIP ไม่สามารถชําระส่วนต่างค่าเช่าและ
ค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ได้ (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที
 2 หวัขอ้ 1.1 ความเสี
ยงที
เกี
ยวกบั
กองทรสัตห์รอืการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ขอ้ 1.1.1)  

ทั GงนีG ณ วนัที
 30 มถุินายน 2560 อาคารคลงัสนิคา้ทั Gงหมดของโครงการทพิย ์7 มสีญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าพืGนที

ครบทุกยนิูต 

 

2) หน้าที
ในการชาํระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงทรพัยส์นิ 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนในกรรมสทิธใ์นทรพัยส์นิที
จะซืGอในโครงการทพิย ์7 TIP ตกลง
จะเป็นผูร้บัผดิชอบในกรณีที
มค่ีาใชจ้่ายที
เกดิขึGนจรงิจากการปรบัปรุง ซ่อมแซม เปลี
ยนแปลงทรพัยส์นิที

กองทรสัตล์งทุนครั Gงแรกในโครงการทพิย ์7  
 
(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที
 2 ขอ้ 2.3.4 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทําการกบั TIP 
สาํหรบัโครงการทพิย ์w) 
 

3) หน้าที
ในการชาํระภาษโีรงเรอืนและที
ดนิที
เกี
ยวเนื
องกบัทรพัยส์นิที
เช่า 
TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษโีรงเรอืนและที
ดนิ หรอืภาษีอื
นใดที
มลีกัษณะเดยีวกนัที
เกี
ยวเนื
องกบั
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตล์งทุนครั Gงแรกในโครงการทพิย ์w ซึ
งไดเ้กดิขึGนหรอือาจมขีึGนทั Gงก่อนหรอืจนกระทั 
งถงึ
วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Jและตลอดระยะเวลา � ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ J 
 
(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที
 2 ขอ้ 2.3.4 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทําการกบั TIP 
สาํหรบัโครงการทพิย ์w) 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 2-32 

 

4) การวเิคราะหเ์กี
ยวกบัความสามารถทางการเงนิของ TIP 

เนื
องจาก TIP เป็นคู่สญัญาในสญัญาตกลงกระทําการกบักองทรสัต์ ที
ตกลงจะชําระส่วนที
ขาดจากค่าเช่า
และค่าบรกิารรวมต่อปีที
กองทรสัตค์าดการณ์ไวใ้หแ้ก่กองทรสัต์ ตามมาตรการทดแทนส่วนต่างค่าเช่าและ
บรกิาร รวมทั Gงตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบชาํระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงทรพัยส์นิและภาษโีรงเรอืนและที
ดนิ
ที
เกี
ยวเนื
องกบัทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกในโครงการทพิย ์7 ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับจากวนั
จดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Jในทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกในโครงการทพิย ์7 ให้แก่กองทรสัต ์
ดงันั Gน ที
ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้จิารณาถงึความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาตก
ลงกระทําการของ TIP โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของ TIP จากงบการเงนิ
ของบรษิทัในช่วงปี 2557 ถงึ ปี 2559 พบว่า TIP มผีลการดาํเนินงานที
เตบิโตขึGนอย่างต่อเนื
อง โดยเฉพาะ
ในปี 2559 ที
มกีารเติบโตอย่างชดัเจน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการทยอยรบัรู้รายได้เต็มปีจากสญัญาเช่า
คลงัสนิคา้กบัผูเ้ช่าพืGนที
 

งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม สาํหรบังวดปีสิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายไดร้วม  611   369   625  
กําไรก่อนหกัดอกเบีGย ภาษ ีคา่เสื
อมราคา 
และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

��� ��� ��� 

กําไรสทุธ ิ �� �� �� 

โดยในปี 2559 บรษิทัมรีายไดร้วมทั GงสิGนประมาณ 625 ลา้นบาท เพิ
มขึGนจากปีก่อนหน้าประมาณ 256 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.32  เป็นรายไดท้ี
เกดิจากการใหบ้รกิารใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ 330 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 52.78 ของรายไดร้วมของบรษิทั    ในขณะที
รายไดอ้กีส่วนหนึ
งเป็นรายไดจ้ากการจําหน่าย
ทรัพย์สินตามการดําเนินธุรกิจปกติ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.26 ของรายได้รวมของบริษัท    ด้วย
ความสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทุนการใหบ้รกิารและค่าใชจ้่ายในการบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ ทํา
ใหบ้รษิทัมกีาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนื
องทุกปี   โดยในปี 2559 บรษิทัม ีEBITDA จาํนวน 215 ลา้นบาท 
และมกีําไรสุทธทิั GงสิGนประมาณ 94 ลา้นบาท เพิ
มขึGนจากปีก่อนหน้าประมาณ 83 ลา้นบาท และ 30 ลา้น
บาท ตามลาํดบั 

 

ฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปี 
สิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

สนิทรพัยร์วม  2,204   2,500   2,527  
หนีGสนิรวม  1,657   1,838   1,772  
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  548   662   755  

สาํหรบัฐานะทางการเงนิของ TIP ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 25��   บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทั GงสิGน 2,527 ลา้น
บาท เพิ
มขึGนจาํนวน 27 ลา้นบาท จาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 ซึ
งมสีนิทรพัยร์วมอยู่ที
 2,500 ลา้นบาท  
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โดยสนิทรพัยส์่วนใหญ่ประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัยเ์พื
อการลงทุน คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 94.84 
ของสนิทรพัยร์วม    สว่นหนีGสนิรวมของบรษิทัมจีํานวนทั GงสิGน 1,772 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 66 ลา้นบาท 
จากหนีGสนิรวม ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 255� ซึ
งมจีํานวน 1,838 ลา้นบาท  โดยมสีาเหตุหลกัจากการชําระ
คนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   ในขณะที
สว่นของผูถ้อืหุน้รวมมจีาํนวนทั GงสิGนประมาณ w�� ลา้น
บาท เพิ
มขึGน 94 ลา้นบาท จาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 ที
มจีํานวน 662 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากกําไร
สทุธใินปี  

2.1.5 ประกนัภยัในทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุนครั "งแรก 
กองทรสัต์จะจดัใหม้กีารทําประกนัภยัทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนตลอดระยะเวลา ทั Gงประกนัภยัความเสี
ยง
ภยัต่อทรพัยส์นิ (All Risks Insurance) ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 
โดยไม่รวมถึงประกนัภัยธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption) เนื
องจากความเสี
ยงจากระยะเวลาการ
ซ่อมแซมทรพัยส์นิที
เสยีหายยาวนานของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนอยู่ในระดบัที
ไม่สงูมาก โดยบรษิทัฯ ใน
ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตม์แีผนที
จะดาํเนินการดงัต่อไปนีG 

1. ประกนัภยัความเสี
ยงภยัทรพัยส์นิ (All Risks Insurance) 

(1) กองทรสัต์โดยทรสัตีกระทําในนามของกองทรสัต์ และ/หรอื บุคคลที
กองทรสัต์กําหนดและเจ้าของ
ทรพัยส์นิเป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วม  
ทั GงนีG สาํหรบักองทรสัต์เป็นผูเ้อาประกนัร่วมในบางกรมธรรม์ เนื
องจากกรมธรรม์ประกนัภยัประเภท
ดงักล่าว เจา้ของทรพัยส์นิในปจัจุบนั ไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต์เพื
อประโยชน์ใน
การดําเนินธุรกิจตามปกติและยงัไม่หมดอายุความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ดงันั Gน เจ้าของทรพัย์สนิ
ปจัจุบนัจะดําเนินการให้กองทรสัต์เป็นผู้รบัผลประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ดงักล่าว ซึ
งมีความ
คุม้ครองครอบคลุมทรพัยส์นิตั Gงแต่วนัที
ที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั GงแรกถงึวนัสิGนสดุกรมธรรม ์อย่างไรกด็ ี
เมื
อกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวหมดอายุความคุม้ครอง บรษิทัฯจะจดัใหม้กีารทํากรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบับใหม่ให้ครอบคลุมทรัพย์สินที
กองทรัสต์เข้าลงทุนครั Gงแรกทั Gงหมด โดยมีกองทรัสต์เป็นผู้ร ับ
ผลประโยชน์ในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิ Jทรพัยส์นิทั Gงหมด 

(2) กองทรัสต์โดยทรัสตีกระทําในนามของกองทรัสต์ และ/หรือ บุคคลที
กองทรัสต์กําหนดเป็นผู้ร ับ
ผลประโยชน์ 

(3) ผูร้บัผดิชอบเบีGยประกนั: กองทรสัต ์

(4) ทุนประกนั: ไม่น้อยกว่ามลูค่าตน้ทุนทดแทนใหม่ของสิ
งปลกูสรา้งและเครื
องจกัร (ก่อนหกัค่าเสื
อมราคา 
และไม่รวมมลูค่าที
ดนิ) (Full Replacement Cost) ตามรายงานผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

2. ประกนัภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื
อประกนัความรบัผิดของ
กองทรสัต์ในกรณีที
บุคคลภายนอกไดร้บัความเสยีหายจากทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก อนัเป็น
ผลให้กองทรสัต์ต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่บุคคลภายนอกดงักล่าว โดยมบีุคคลภายนอกเป็นผู้รบั
ผลประโยชน์ภายใตก้รมธรรมด์งักล่าว 

(1) ผูเ้อาประกนัภยั: กองทรสัตโ์ดยทรสัตกีระทาํในนามของกองทรสัต ์
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(2) ผูร้บัผลประโยชน์: บุคคลภายนอก 

(3) ผูร้บัผดิชอบเบีGยประกนั: กองทรสัต ์

(4) ทุนประกนั: บริษัทฯ จะดําเนินการจัดทําประกนัภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในวงเงิน
ประกนัภยัเท่ากบั 16 ลา้นบาท ซึ
งบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าเพยีงพอและเหมาะสมและสามารถคุม้ครอง
ความเสยีหายและบาดเจบ็ที
อาจจะเกดิขึGนต่อบุคคลภายนอกได ้

ทั GงนีG ในกรณีที
กรมธรรมป์ระกนัภยัซึ
งไดจ้ดัทาํไวล่้วงหน้าก่อนการเขา้ลงทนุของกองทรสัตย์งัไม่หมดอายุ บรษิทั
ฯ จะดําเนินการให้กองทรัสต์เป็นผู้รบัผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักล่าว และเมื
อกรมธรรม์ประกนัภัย
ดงักล่าวหมดอายุ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารเขา้ทาํกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัใหม่ใหค้รอบคลุมทรพัยส์นิที
กองทรสัต์
เขา้ลงทุนครั Gงแรกทั Gงหมด ทั GงนีG ประกนัภยัประเภทความเสี
ยงภยัต่อทรพัยส์นิ (All Risks Insurance) จะมวีงเงนิ
ประกนัภยัไม่ตํ
ากว่ามูลค่าทรพัยส์นิทดแทนทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก โดยวงเงนิเอาประกนัภยั 
และต้นทุนทดแทนใหม่ของสิ
งปลูกสร้างและเครื
องจกัร (ก่อนหกัค่าเสื
อมราคาและไม่รวมมูลค่าที
ดิน) เป็น
ดงัต่อไปนีG 

 
วงเงนิเอาประกนัภยั 

(บาท) 

ตน้ทุนทดแทนใหมข่องสิ
งปลูกสรา้งและเครื
องจกัร 
(ก่อนหกัคา่เสื
อมราคาและไมร่วมมูลคา่ที
ดนิ และงานฐานราก) 

(ลา้นบาท) (Full Replacement Cost) /1 

บรษิทั แกรนด ์แอสเซท 
แอดไวเซอรี
 จาํกดั 

บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ีG 
คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้
ลงทุนครั Gงแรก 

638.16 638.16 731.46 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูราคาประเมนิของทรพัย์สนิของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี � จํากดั ประเมนิมูลค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 
2560 และบรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี< คอนซลัแทนท ์จาํกดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที �  8 กนัยายน 2560 

/1 ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิใชส้มมตฐิานมลูค่าของงานฐานรากประมาณรอ้ยละ  10.00 ของมลูค่าสิ �งปลกูสรา้งทดแทนใหม ่  

ความเหน็ของบรษิทัฯ เกี
ยวกบัการจดัทาํประกนัภยัทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก 
บรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าวงเงนิประกนัภยัขั Gนตํ
าที
ไดจ้ดัทาํขา้งตน้นั Gนมคีวามพอเพยีงและความเหมาะสมกบัมูลค่า
ทรัพย์สินที
กองทรัสต์จะลงทุนครั Gงแรก เนื
องจากวงเงินประกันภัยขั Gนตํ
าครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สินที

กองทรสัต์เข้าลงทุนครั Gงแรก 638.16 ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินในกรณีที

ทรพัยส์นิดงักล่าวชาํรุดเสยีหาย อา้งองิจากมลูค่าตน้ทุนทดแทนใหม่ของสิ
งปลกูสรา้งและเครื
องจกัร (ก่อนหกัค่า
เสื
อมราคา และไม่รวมมลูค่าที
ดนิ) (Full Replacement Cost) ตามรายงานผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิดงักล่าว  

สาํหรบัประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก บรษิทัฯ จะดาํเนินการจดัทาํประกนัภยัในวงเงนิประกนัภยั
ที
บรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าเพยีงพอและเหมาะสมและสามารถคุม้ครองความเสยีหายและบาดเจบ็ที
อาจจะเกดิขึGน
ต่อบุคคลภายนอกได ้

เนื
องจากลกัษณะทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั GงแรกนีG เป็นทรพัยส์นิแนวราบ กล่าวคอื เป็นอาคารคลงัหอ้ง
เยน็และอาคารคลงัสนิคา้ชั Gนเดยีว และ/หรอื มชีั Gนลอย และมกีารกระจายตวัอยู่ในพืGนที
กวา้งโดยระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง และ/หรอื ซ่อมแซมทรพัยส์นิประเภทอาคารคลงัหอ้งเยน็คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 7-8 
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เดือนอย่างไรก็ด ีระยะเวลาดงักล่าวขึGนอยู่กบัปจัจยัหลายประการ อาท ิขนาดของอาคาร ลกัษณะที
ดินและ
อาคาร และความสามารถในการก่อสรา้งของผูร้บัเหมาเป็นต้นในขณะที
ทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกองอาจมีการจัดทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption) ใหแ้ก่ทรพัยส์นิ เพื
อป้องกนัความเสี
ยงหากเกดิการเสยีหายของทรพัยส์นิและต้องใชร้ะยะเวลาใน
การซ่อมแซมยาวนาน จนทําให้กระทบต่อรายได้อย่างมนีัยสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ
งในอาคารแนวสงูดงันั Gน 
ทางบรษิทัฯ เหน็ว่าความเสี
ยงจากระยะเวลาการซ่อมแซมทรพัยส์นิที
เสยีหายยาวนาน ในกรณีของทรพัยส์นิที
มี
ลกัษณะอย่างทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกนั Gนอยู่ในระดบัที
ไม่สงูมาก ประกอบกบัการทําประกนัภยั
ธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) อาจต้องมีค่าเบีGยประกนัภัยเพิ
มเติมเป็นค่าใช้จ่ายเพิ
มเติมของ
กองทรสัต์ และกระทบต่อผลตอบแทนผู้ถือหน่วย ดงันั Gน บรษิัทฯ จงึเหน็ว่า การทําประกนัภยัความเสี
ยงภัย
ทรพัยส์นิ (All Risks Insurance) และประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอกเหมาะสมกบัธุรกจิใหเ้ช่า
อาคารคลงัสนิคา้แลว้  

ทั GงนีG บรษิทัฯ อาจพจิารณาใหก้องทรสัต์มกีารจดัทําประกนัภยัประเภทอื
นๆ เพิ
มเติมในอนาคต เพื
อคุม้ครอง
ความเสยีหายต่อกองทรสัต ์และเพื
อประโยชน์ของกองทรสัตไ์ดต้ามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์

2.1.6  จดุเด่นของทรพัยสิ์นที�กองทรสัตจ์ะลงทุนครั "งแรก 

2.1.6.1 ทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุนครั "งแรกตั "งอยู่ในทาํเลที�ดีเป็นศนูยก์ลางการดาํเนินธุรกิจและจุดยุทธ
ศาตรส์าํหรบัการขนส่งและการกระจายสินค้า  

ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกเป็นทรพัยส์นิที
มศีกัยภาพสงู เป็นทรพัยส์นิที
มคีวามสามารถในการสรา้ง
รายไดใ้นระดบัสงูกว่าอตัรารายไดเ้ฉลี
ยเมื
อเทยีบกบัค่าเฉลี
ยอุตสาหกรรม โดยทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุน
ครั Gงแรกนั Gนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คอื (�) กรรมสทิธิ Jในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ที
ดนิ และอาคารคลงัหอ้ง
เยน็ และกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวขอ้งกบัการทาํความเยน็ และกรรมสทิธิ Jในอาคารคลงัสนิคา้ ของกลุ่ม 
JWD ตั Gงอยู่ในบรเิวณ มหาชยั และถนนสุวนิทวงศ ์(จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัฉะเชงิเทรา ตามลําดบั) ซึ
ง
ถอืเป็นจุดศนูยก์ลางการดาํเนินธุรกจิการใหบ้รกิารรบัฝากและขนสง่สนิคา้แช่แขง็ และ (�) กรรมสทิธิ Jในที
ดนิและ
อาคารคลงัสนิคา้ ของ TIP ตั Gงอยู่บรเิวณ ถนนเลยีบคลองส่งนํGาชลหารพจิติรสุวรรณภูม ิอําเภอบางพล ีจงัหวดั
สมุทรปราการ ซึ
งถอืเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํหรบัการกระจายสนิคา้ การขนส่ง การคมนาคมและการดําเนินธุรกจิ
คลงัสนิค้าให้เช่าที
สําคญัที
สุดแห่งหนึ
งของประเทศ อกีทั Gงยงัอยู่ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลติชั Gนนําของ
ประเทศไทย 

2.1.6.2 ทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเป็นทรพัยสิ์นที�อายุน้อย คณุภาพและศกัยภาพสูง และมีการออกแบบ
ไว้เป็นอย่างดี 

อาคารคลงัห้องเยน็และอาคารคลงัสนิคา้ที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกอยู่ในสภาพด ีและค่อนขา้งใหม่ มอีายุ
เฉลี
ยประมาณ 3.26 ปี อาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคารคลงัสนิคา้มคีวามทนัสมยัและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

กล่าวคอือาคารคลงัห้องเยน็สามารถรองรบัการจดัการสนิคา้ที
ต้องการความเยน็อุณหภูมริะหว่าง -�� ถงึ �� 
องศาเซลเซยีส โดยเป็นระบบทําความเยน็จาก ระบบส่วนกลาง จ่ายใหก้บัพืGนที
ต่างๆ การออกแบบตวัอาคาร
คาํนึงถงึระยะห่างของช่วงเสา อาคารมคีวามกวา้งประมาณ �� ถงึ ��� เมตร และมคีวามยาวตั Gงแต่ �� ถงึ ��� 
เมตร มกีารจดัแบ่งพืGนที
ภายในมกีารแบ่งแยกหอ้ง โดยคาํนึงถงึการใชง้านและการปฏบิตักิารที
สะดวก คล่องตวั  
มคีวามปลอดภยั ลดปญัหาในการขนถ่ายสนิคา้เขา้และออก ที
อาจเกดิขึGนไดใ้นช่วงเวลาที
มกีารใช้บรกิารของ
ลูกค้าจํานวนมาก พืGนอาคารมคีวามทนทานต่อการใช้งาน สามารถรบันํGาหนักได้ � ตนัต่อตารางเมตร และมี
เพดานสูงถึง � เมตร ซึ
งเหมาะกบัการนําสนิค้าเขา้และออก และการขนถ่ายสนิค้าจากรถบรรทุก ซึ
งอาคาร
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คลังสินค้าถูกออกแบบให้มีประตูสําหรับขนถ่ายสนิค้า และอุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืGนให้มีความลาดชันที

เหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิค้าเพื
ออํานวยความสะดวกในการขนถ่ายสนิค้า ประกอบด้วยอุปกรณ์ที
มี
ความทนัสมยั เช่น Mobile Pallet Racking System ที
สามารถเพิ
มศกัยภาพในการจดัการสนิคา้ และเพิ
มความ
จุในการจดัเกบ็สนิคา้แช่แขง็ไดเ้ป็นอย่างด ี

สาํหรบัอาคารคลงัสนิคา้จะเป็นอาคารคลงัสนิคา้ที
พฒันาขึGนตามแบบมาตรฐานแต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสม
กบัความต้องการของผู้เช่าแต่ละรายได้ พืGนอาคารสามารถรบันํGาหนักได้ถึง 5 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารมี
ประตูชตัเตอรส์งู ซึ
งเหมาะกบัการเขา้ออกของรถบรรทุก มสี่วนสาํนักงานไดพ้รอ้มสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ไฟฟ้า 
นํGาประปา ที
ผูเ้ช่าสามารถเช่าและเริ
มดาํเนินการไดท้นัท ีและยงัมจีุดเด่นอยู่ที
การออกแบบใหพ้ืGนที
โปร่งโล่ง ไม่มี
เสาตรงกลาง ทาํใหจ้ดัวางสายการผลติไดง้่าย มแีสงธรรมชาตแิละการระบายอากาศที
ด ีอกีทั Gงยงัตดิตั Gงอุปกรณ์
เพื
อความปลอดภยัไว ้ 

2.1.6.3  ผูเ้ช่าหลกัและผูเ้ช่าพื"นที�ของทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุนครั "งแรกเป็นบริษทัชั "นนําของประเทศ เป็น
ที�รูจ้กัอย่างแพรห่ลาย อยู่ในอตุสาหกรรมที�มีศกัยภาพที�ดี และมีการกระจายตวัของผูเ้ช่าเหมาะสม 

ทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เข้าลงทุนครั Gงแรกมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ที
ด ีโดยกลุ่มผู้เช่าหลกัและผู้เช่าพืGนที
 
นับเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที
มีทั Gงศักยภาพทางธุรกิจที
ดีและเสถียรภาพทางการเงินที
ดี อีกทั Gงยังมีความ
หลากหลายในแง่การกระจายตวัของประเภทธุรกจิ 

โดยหากพจิารณาผูเ้ช่าหลกั ซึ
งเช่าพืGนที
รวมกนัประมาณรอ้ยละ 63.03 ของพืGนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคาร
คลงัสนิคา้ทั Gงหมด อนัไดแ้ก่ PCS JPAC และ Datasafe และผูเ้ช่าพืGนที
รายใหญ่ 3 อนัดบัแรก ซึ
งเป็นผูเ้ช่าพืGนที

รวมกนัประมาณรอ้ยละ 26.98 ของพืGนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคารคลงัสนิคา้ทั Gงหมด อนัไดแ้ก่ บรษิทั รโิก ้
(ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั เลนโซ่ แอโรสเปซ จาํกดั และ บรษิทั โทลล ์แวรเ์ฮา้ส ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั ต่างกเ็ป็น
บรษิทัชั Gนนําที
มคีวามแขง็แกร่งทางดา้นธุรกจิและเสถยีรภาพทางการเงนิ สาํหรบัประเภทธุรกจิของผูเ้ช่านั Gน ผู้
เช่าสว่นมากของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกนั Gนประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารหอ้งเยน็
และโลจสิติกส ์และอุปกรณ์สํานักงาน โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 74.52% ร้อยละ 8.10% และร้อยละ 6.32% 
ของพืGนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคารคลงัสนิคา้ทั Gงหมด ตามลําดบัซึ
งอุตสาหกรรมเหล่านีGถอืเป็นหนึ
งในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ที
สรา้งรายไดจ้ากการผลติและสง่ออกในแต่ละปีเป็นจาํนวนมาก ดงันั Gน จงึสะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการสรา้งรายไดข้องทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนในอนาคต แสดงใหเ้หน็ถึงความโดด
เด่นของทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกทั Gงในแง่ของคุณภาพ ศกัยภาพการเตบิโต และการกระจายตวั
ของประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าอย่างเหมาะสม 

2.1.6.4  ทรพัยสิ์นที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุนครั "งแรกมีการกระจายความเสี�ยงของการลงทุน (Risk Diversification 
of Portfolio) อย่างเหมาะสม 

ทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกมกีารกระจายความเสี
ยงของการลงทุน อนัไดแ้ก่ โครงการที
เขา้ลงทุน 
ทาํเลที
ตั Gง ประเภทของทรพัยส์นิ ลกัษณะของผูเ้ช่า การครบกาํหนดอายุสญัญา เป็นตน้ 

โดยกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัซึ
งกระจายตวัอยู่ใน 4 โครงการ ซึ
งโครงการดงักล่าวตั Gงอยู่ใน 3 จงัหวดั 
อนัไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัฉะเชงิเทรา และจงัหวดัสมุทรปราการ 

ทรพัยส์นิหลกัประกอบดว้ยอาคารคลงัหอ้งเยน็ 3 อาคาร แบ่งเป็น � ยูนิต อาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 6 อาคาร 
แบ่งเป็น 6 ยนิูต ซึ
งการกระจายตวัของประเภทของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกนั Gนจะช่วยลดความ
เสี
ยงจากการพึ
งพงิธุรกจิอาคารคลงัหอ้งเยน็หรอือาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าอย่างใดอย่างหนึ
งเพยีงอย่างเดยีว โดย
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รายไดข้องทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก สาํหรบัปีสิGนสดุตั Gงแต่ตั Gงแต่วนัที
 � มกราคม ���� ถงึวนัที
 �� 
ธนัวาคม ���� ประกอบด้วยรายได้จากทรพัย์สนิประเภทอาคารคลงัห้องเย็น ร้อยละ 65  และจากอาคาร
คลงัสนิคา้ รอ้ยละ 35 

นอกจากนีG เมื
อพจิารณาในดา้นสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าหลกัและผูเ้ช่าพืGนที
 พบว่าสญัญาเช่าที
มอีายุสญัญาเฉลี
ย 3 ปี
ขึGนไป คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมถงึรอ้ยละ 94.23 และสญัญาเช่าสว่นใหญ่จะครบกาํหนดอายุสญัญา
เช่าหลงัจากปี 2567 หรอืคดิเป็น 74.52 (ขอ้มลู ณ วนัที
 30 มถุินายน 2560) 

จากเหตุผลขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่าทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั GงแรกนีG มกีารกระจายความเสี
ยงของการ
ลงทุนในดา้นต่างๆ อย่างเหมาะสม 

2.1.6.5 ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นบริษัทในเครือของผู้นําในธุรกิจพฒันาอาคารคลงัสินค้าและโรงงานให้
เช่า ที�มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญสูง 

สําหรับทรัพย์สินที
กองทรัสต์เข้าลงทุนครั Gงแรก ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะมีการเข้าทําสญัญาแต่งตั Gงผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยก์บับรษิทั งานสมบรูณ์ จาํกดั (บรษิทัในเครอื TIP) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตั Gงบรษิทั งาน
สมบูรณ์ จํากัด (บริษัทในเครือ TIP) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรัสต์ในส่วนของทรัพย์สินใน
โครงการทพิย ์7 โดยบรษิทั งานสมบรูณ์ จาํกดั (บรษิทัในเครอื TIP) และคณะผูบ้รหิารถอืเป็นผูนํ้าในธุรกจิ โดย
มคีวามเชี
ยวชาญและประสบการณ์ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยเฉพาะด้านการพฒันาอาคารคลงัสนิค้า
และโรงงานใหเ้ช่า และการใหบ้รกิารที
ครบวงจร ทั GงนีG บรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั (บรษิทัในเครอื TIP) และคณะ
ผูบ้รหิาร ไดด้ําเนินธุรกจิจําหน่ายหรอืใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานสาํเรจ็รูป แก่ผูป้ระกอบการทั Gงในและ
นอกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 20 ปี โดยปจัจุบนัมอีาคารคลงัสนิคา้และโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ช่าที
อยู่ภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทั งานสมบรูณ์ จาํกดั (บรษิทัในเครอื TIP) และคณะผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนีG 

ชื�อโครงการ ที�ตั "งโครงการ TIP AIMIRT 
จาํนวน

คลงัสินค้า 
(หลงั) 

พื"นที�คลงัสินค้า  
(ตร.ม.) 

ตร.ม. 

ทพิย ์1 สมทุรปราการ 44 26,159 - 
ทพิย ์2 สมทุรปราการ 5 14,681 - 
ทพิย ์3 สมทุรปราการ 5 11,740 - 
ทพิย ์4 สมทุรปราการ 14 8,145 - 
ทพิย ์5 สมทุรปราการ 31 54,444 - 
ทพิย ์6 สมทุรปราการ 22 17,535 - 
ทพิย ์7 สมทุรปราการ 4/1 29,089 21,651.1 (5 หลงั) 
ทพิย ์8 (เฟส 1) สมทุรปราการ 10 18,856 - 

  140 202,299 21,651.1 
หมายเหตุ: ขอ้มลูจาก TIP ณ วนัที
 30 มถุินายน 2560 
  /1 โครงการทพิย์ 7 มจีํานวนคลงัสนิคา้ทั Gงหมด 9 หลงั โดยจํานวน 4 หลงัเป็นส่วนของคลงัสนิคา้ที
กองทรสัต์ไม่ไดเ้ขา้
  ลงทุน  

ทําให้บรษิัท งานสมบูรณ์ จํากดั (ซึ
งเป็นบรษิัทในเครอื TIP) และคณะผู้บรหิารมคีวามรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ
คลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่ารวมทั Gงมคีวามเชี
ยวชาญในด้านการตลาดในการหาผู้เช่ารายใหม่ การสร้างและ
รกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูเ้ช่าที
เป็นลูกคา้ปจัจุบนั ตลอดจนการบรหิารรายได้และค่าใชจ้่าย นอกจากนีGยงัมี
บุคลากรที
มปีระสบการณ์ทั Gงที
เป็นทมีงานก่อสรา้งซึ
งประกอบดว้ยสถาปนิก วศิวกร และผูจ้ดัการโครงการ ซึ
ง
เป็นผูค้วบคุมงานก่อสรา้งโดยตรง อกีทั Gงยงัมเีจา้หน้าที
ใหบ้รกิารช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอใบอนุญาตและจดัหา
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สาธารณูปโภคต่างๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ รวมทั Gงการใหบ้รกิารขอใบอนุญาตทางานในราชอาณาจกัรสา
หรบัคนต่างชาต ิและการใหบ้รกิารทั 
วๆ ไปตามที
ลูกค้าต้องการ ซึ
งจะช่วยใหก้ารบรหิารทรพัยส์นิดงักล่าวซึ
ง
เป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี
มลีกัษณะเฉพาะเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิผลตอบแทนสงูสดุแก่กองทรสัต ์

2.1.6.6 กองทรสัตมี์โอกาสที�จะเติบโตจากแผนการลงทุนที�ต่อเนื�องตามนโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์

กองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนสาํหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิ
มเตมิในอนาคต ทั Gงการลงทุนในทรพัยส์นิ
ของกลุ่ม JWD TIP และเจา้ของที
ดนิ รวมเรยีกว่า “กลุ่มผูจ้ําหน่ายทรพัยส์นิ” และบรษิทัอื
นๆ ทั GงนีG การที
กลุ่มผู้
จําหน่ายทรพัยส์นิ เป็นบรษิทัชั Gนนําในดา้นการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส ์การพฒันาอาคารคลงัห้องเยน็ อาคาร
คลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าของประเทศไทย กอปรกบัการมปีระวตักิารดําเนินธุรกจิดงักล่าวอย่างต่อเนื
อง จงึ
ทําให้กองทรสัต์มโีอกาสในการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าวเพิ
มเติมในอนาคตได้ นอกจากนั Gน กองทรสัต์ยงัมี
นโยบายที
จะแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอุตสาหกรรมของบรษิทัอื
นๆ อกีดว้ย โดย
การลงทุนเพิ
มเตมิในทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์นอนาคตจะทาํใหข้นาดของกองทรสัตม์มีลูค่าเพิ
มขึGน ซึ
งจะทาํใหม้ี
สภาพคล่องในการซืGอขายหน่วยทรสัตม์ากขึGนตามมา และนอกจากนีGการลงทุนในทรพัยส์นิเพิ
มเตมิในอนาคตยงั
เป็นการกระจายความเสี
ยงในการลงทุนของกองทรสัตอ์กีดว้ย 

2.1.6.7 กองทรสัตแ์ละกลุ่มผูจ้าํหน่ายทรพัยสิ์น มีการประสานผลประโยชน์ระหว่างกนั 

เนื
องจากกลุ่มผูจ้ําหน่ายทรพัย์สนิ มโีอกาสในการลงทุนในการถอืหน่วยทรสัต์ที
ออกและเสนอขายแลว้ ดงันั Gน
เพื
อให ้กลุ่มผูจ้ําหน่ายทรพัยส์นิ ไดร้บัประโยชน์จากการลงทุนในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ผูเ้ช่าหลกั และบรษิัท 
งานสมบรูณ์ จาํกดั (บรษิทัในเครอื TIP) ซึ
งเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะดําเนินการบรหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี

กองทรสัต์ลงทุนอย่างเตม็ประสทิธภิาพ เพื
อใหก้องทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกรายไดร้บัผลตอบแทนสงูสุด 
รวมทั Gงกองทรสัต์จะเป็นช่องทางหนึ
งในการระดมทุนของกลุ่มผูจ้ําหน่ายทรพัยส์นิที
นอกเหนือไปจากการกูย้มื
เงนิ การออกหุน้สามญัและหุน้กู ้โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสรา้งความน่าเชื
อถอื โดยการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ และการบรหิารงานด้วยความโปร่งใส เพื
อทาให้กองทรสัต์เป็นช่องทางในการระดมทุนใน
อนาคตต่อไป นอกจากนีG ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดก้ําหนดค่าตอบแทนในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์แบบอ้างองิ
และแปรผนัตามผลประกอบการของกองทรสัต์ ซึ
งจะเป็นสิ
งจูงใจที
ดเีพื
อให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์พยายาม
สรา้งรายไดเ้พิ
มขึGน และ/หรอื พยายามที
จะลดค่าใชจ้่ายของอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

2.1.6.8 กองทรสัตส์ามารถกู้ยืมเงินได้ 

กองทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดด้ว้ยวธิกีารต่างๆ รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ การขอสนิเชื
อจากสถาบนัการเงนิ การ
ออกตราสารประเภทต่างๆ อาทเิช่น ตราสารหนีG หุน้กู ้หรอืการเขา้ทําสญัญาที
มลีกัษณะเป็นการกูย้มื ทั Gงที
เป็น
การกูย้มืโดยมทีรพัยส์นิของกองทรสัต์เป็นหลกัประกนัการชําระเงนิกูย้มืหรอืไม่กต็าม ทั GงนีG กองทรสัต์สามารถ
กู้ยืมเงนิได้เพื
อวตัถุประสงค์ที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั Gงทรสัต์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็น
สาคญั อย่างไรกต็ามการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้ขอ้จํากดัในเรื
องอตัราส่วนในการกูย้มืเงนิที
ระบุไว้
ในสญัญาก่อตั Gงทรสัต ์และกองทรสัตส์ามารถก่อภาระผกูพนัไดต้ามสญัญาก่อตั Gงทรสัต ์

ในการลงทุนในทรพัยส์นิที
ทรสัต์ลงทุนครั Gงแรก ทรสัต์สามารถกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัภายในวงเงนิไม่เกนิ
665.00 ลา้นบาท ซึ
งจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่มคีวามจําเป็นที
จะต้องจอง
ซืGอหน่วยทรสัต์เพิ
มขึGนเพื
อนําเงนิที
ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ดงักล่าวมาใชใ้นการลงทุนเพิ
มเตมิ อกี
ทั GงอตัราดอกเบีGยและเงื
อนไขที
ทรสัตต์อ้งชาํระในการกูย้มืเงนิเพื
อลงทุนในทรพัยส์นิที
ทรสัต์ลงทุนครั Gงแรกอยู่ใน
เกณฑท์ี
ไม่ต่างจากอตัราการกูย้มืเงนิของลกูคา้ชั Gนดทีี
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสว่นใหญ่เสนอใหก้บัลูกคา้ของ
ตนในอุตสาหกรรมที
ใกลเ้คยีงกนั 
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2.1.6.9 กองทรสัตไ์ด้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ 

เงินได้ของทรสัต์ได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรษัฎากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากรฉบบัที
 533 พ.ศ. 2555 

2.1 สรปุสาระสาํคญัของรายงานการประเมิน 
2.2.1 ราคาประเมินและมูลค่าสูงสุดที�กองทรสัตเ์ข้าลงทุน 

ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานก.ล.ต. ทั Gง 2 ราย
เลอืกใชร้าคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) เป็นมูลค่าตลาดของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้
ลงทุนครั Gงแรก ซึ
งผู้ก่อตั Gงทรสัต์/ผู้จดัการกองทรสัต์ และที
ปรกึษาทางการเงนิได้ตรวจสอบสมมตฐิานหลกัของ
บรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที
ใชใ้นการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกแลว้ ไม่พบสิ
งที

เป็นเหตุให้เชื
อว่าสมมติฐานหลักที
ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผล
ประกอบการที
จะเกดิขึGนจรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าวได ้หรอืเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที

คาดการณ์ไว ้

ทั GงนีG ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที
ปรกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทั Gง 2 รายว่า
ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายไดเ้ป็นมลูค่าที
เหมาะสมในการใชเ้ปรยีบเทยีบกบัราคาที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนกว่า
ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) 

โดยขอ้มูลราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gง
แรก มรีายละเอยีดดงัต่อไปนีGดงัตารางดา้นล่างนีG 

มลูค่าประเมนิ 

ราคาประเมนิของทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) /1 

บรษิทั แกรนด ์
แอสเซท แอดไว

เซอรี
 จาํกดั 

บรษิทั ซมิส ์
พรอ็พเพอรต์ีG 
คอนซลัแทนท์

จาํกดั 
มลูค่าทรพัยส์นิรวมประมาณ 2,068.00 2,047.10 

มลูค่าของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่เกนิประมาณ (ลา้นบาท)   2,215.00 
สงูกว่าราคาประเมนิตํ
าสดุ (รอ้ยละ) 8.25/2 

หมายเหตุ: /1 ขอ้มลูราคาประเมนิของทรพัย์สนิของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี � จํากดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 
2560  และบรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี< คอนซลัแทนท ์จาํกดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 2560   

 /2 อา้งองิราคาประเมนิตํ �าสุดที �คาํนวณจากราคาประเมนิตํ �าสุดของทรพัย์สนิแต่ละโครงการตามขอ้มลูราคาประเมนิของ
ทรพัย์สนิของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี � จํากดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 2560  และบรษิทั ซมิส ์
พรอ็พเพอรต์ี< คอนซลัแทนท ์จาํกดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 2560 ซึ �งอยู่ที � 2,046.10 ลา้นบาท 

 
สาํหรบัมูลค่าทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกจากเจา้ของทรพัยส์นิที
มูลค่ารวมกนัสงูสุดไม่เกนิ 2,215.00 
ลา้นบาท รวมค่าใช้จ่ายเพื
อให้ได้มาซึ
งทรพัย์สนิ อาท ิค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษีมูลค่าเพิ
ม ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
งกองทรสัต์อาจจะเป็นผู้รบัผดิชอบ ซึ
งเป็นมูลค่าที
สูงกว่ามูลค่า
ประเมินค่าของทรพัย์สนิค่าตํ
าสุดที
จดัทําโดยผู้ประเมนิอิสระประมาณร้อยละ 8.25 ที
ปรึกษาทางการเงินและ
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่า มลูค่าลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นมลูค่าที
เหมาะสมเนื
องจากปจัจยัดงัต่อไปนีG 
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1. ความน่าสนใจของทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก: ทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก
เป็นทรพัยส์นิที
มศีกัยภาพสูง เป็นทรพัยส์นิที
มคีวามสามารถในการสร้างรายไดใ้นระดบัสงูกว่าอตัรา
รายได้เฉลี
ยเมื
อเทยีบกบัค่าเฉลี
ยอุตสาหกรรม และเป็นทรพัย์สนิที
ค่อนขา้งใหม่ มอีายุอาคารเฉลี
ย
ประมาณ 3.26 ปี โดยทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกนั Gนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คอื 
(1) กรรมสทิธิ Jในที
ดนิ อาคารคลงัห้องเยน็ และสงัหารมิทรพัย์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการทําความเยน็ และ
อาคารคลงัสนิคา้ของกลุ่ม JWD (ไดแ้ก่ PCS JPAC และ BJL) ตั Gงอยู่ในบรเิวณมหาชยั และถนนสวุนิท
วงศ ์(จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัฉะเชงิเทรา ตามลําดบั) ซึ
งถอืเป็นจุดศูนยก์ลางการดําเนินธุรกจิ
การใหบ้รกิารรบัฝากและขนส่งสนิคา้แช่แขง็ และ (2) กรรมสทิธิ Jในที
ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ของ TIP 
ตั Gงอยู่บรเิวณถนนเลยีบคลองส่งนํGาชลหารพจิติร อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ดว้ยศกัยภาพ
ของทรพัยส์นิและศกัยภาพของบรเิวณที
ตั Gงของทรพัยส์นิ จงึทําใหท้รพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gง
แรกมคีวามน่าสนใจและสามารถดงึดดูผูเ้ช่าพืGนที
ไดเ้ป็นอย่างด ี

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเตมิของสทิธปิระโยชน์ในการลงทุนในส่วนที
 2 หวัขอ้ 2.1.6 จุดเด่น
ของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก) 

2. ประมาณการผลตอบแทนในปีแรกอยู่ในระดบัที
เหมาะสม: ตามประมาณการงบกําไรขาดทุน และการ
ปนัส่วนแบ่งกําไรสมมติฐานสําหรบัปีตั Gงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561  
(“รายงานประมาณการ”) ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก (Prospective Gross Yield) หรอื
ประมาณอตัราเงนิที
จ่ายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที
ผูถ้ือหน่วยทรสัต์จะไดร้บั ในกรณีที
กองทรสัต์ไม่มกีาร
กูย้มื จะทําใหป้ระมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกเท่ากบัรอ้ยละ 6.42 โดยแบ่งเป็นประมาณการ
อตัราสว่นแบ่งกาํไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 6.40 และประมาณการอตัราการลดทุนเท่ากบัรอ้ยละ 0.02 ทั GงนีG
ในกรณีที
มกีารกูย้มืเงนิไม่เกนิ 665.00 ลา้นบาท ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไรจะเท่ากบัรอ้ย
ละ 7.32 และประมาณการอตัราการลดทุนเท่ากบัรอ้ยละ 0.06 (คาํนวณบนมลูค่าการเขา้ลงทุนสงูสุดไม่
เกนิ 2,215.00 ลา้นบาท) รวมเป็นรอ้ยละ 7.38 ซึ
งเป็นอตัราผลตอบแทนที
เหมาะสมเมื
อพจิารณาจาก
ความมั 
นคงของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก และโอกาสในการเตบิโตของทรพัยส์นิดงักล่าว 
อกีทั Gง ผู้ถือหน่วยทรสัต์จะได้ประโยชน์จากการกู้ยมืเงิน เนื
องจากอตัราดอกเบีGยของเงนิกู้น้อยกว่า
ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก ถงึแมว้่าอาจจะมคีวามเสี
ยงที
เกี
ยวเนื
องเพิ
มเตมิจากการกูย้มื
เงนิของกองทรสัต ์ตามรายละเอยีดที
ปรากฏในสว่นที
 1.1.8 ความเสี
ยงที
อาจเกดิขึGนอนัเป็นผลจากการ
ที
กองทรสัตก์ูย้มืเงนิ โดยสามารถสรุปเปรยีบเทยีบผลตอบแทนในกรณีที
ไม่มเีงนิกูย้มืและมเีงนิกูย้มืได้
ดงันีG 

 
 

 
 

กรณทีี
ไมม่กีารกูย้มื 665.00 
ลา้นบาท  

กรณฐีานที
มกีารกูย้มืไมเ่กนิ 
665.00 ลา้นบาท  

ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก (Total 
Distributable Yield) 

ร้อยละ 6.42 ร้อยละ 7.38 

ประมาณการการปนัส่วนแบ่งกาํไรสุทธ ิ รอ้ยละ 6.40 รอ้ยละ 7.32 
ประมาณการการแบ่งส่วนทุน รอ้ยละ 0.02 รอ้ยละ 0.06 
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สําหรบัทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกประเภทกรรมสทิธิ Jในที
ดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และ
สงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทําความเยน็ และอาคารคลงัสนิคา้ของกลุ่ม JWD นั Gน PCS JPAC และ 
Datasafe (แลว้แต่กรณี) จะเช่าทรพัย์สนิดงักล่าวจากกองทรสัต์ภายหลงัจากที
กองทรสัต์เขา้ลงทุน 
ในขณะที
 ทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรกประเภทกรรมสทิธิ Jในที
ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ของ 
TIP นั Gน มผีูเ้ช่าเตม็ทั Gงหมด 
นอกจากนีG หากพจิารณาประมาณการอตัราการปนัส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนในปีแรกที
ผูถ้ือ
หน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนที
ไม่ตํ
ากว่าประมาณรอ้ยละ 7.38 สาํหรบักรณีที
กองทรสัต์ลงทุนใน
ทรพัยส์นิที
จะลงทุนครั Gงแรกที
ราคาสงูสุดไม่เกนิ 2,215.00 ลา้นบาทโดยมสีดัส่วนการกูย้มืเงนิเพื
อการ
ลงทุนครั Gงแรกไม่เกินร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมที
กองทรัสต์จะลงทุนครั Gงแรก โดยนํา
ประมาณการอตัราการปนัส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนในปีแรกที
ผูถ้ือหน่วยทรสัต์จะไดร้บั มา
เปรยีบเทยีบกบัอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไรของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนที
เป็นทางเลอืกในการลงทุนอื
นๆ 
ที
เทียบเคยีงได้ โดยพจิารณาเฉพาะหลกัทรพัย์จดทะเบยีนที
เป็นประเภทที
ลงทุนในกรรมสทิธิของ
อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้องกับอาคารคลังสนิค้าและ/หรืออาคารคลังห้องเย็น 
(Freehold) ซึ
งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก่อนวนัที
 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 จะ
พบว่า ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไรและการแบ่งสว่นทุนจ่ายผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์จะสงู
กว่าหลกัทรพัยท์ี
สามารถนํามาเทยีบเคยีงไดท้ั Gงหมด โดยมรีายละเอยีดดงันีG 

หลกัทรพัยที์�นํามาเทียบเคียง ประเภททรพัยสิ์น

ที�เข้าลงทุน 

อตัราการปัน

ส่วนแบง่กาํไร 

 (ร้อยละ) (1) 

อตัราการปัน

ส่วนลดทุน 

 (ร้อยละ) (1)(2) 

อตัราส่วนการ

กู้ยืม 

(ร้อยละ) (2) 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์อม็

เอฟซ-ีสแตรทจิกิสโตเรจฟนัด ์

(M-STOR) 

คลงัหอ้งเยน็และ

คลงัสนิคา้ 

7.01 - - 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยปิ์
น

ทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ (PPF) 

โรงงานและ

คลงัสนิคา้ 

6.53 - - 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

ทรพัยศ์รไีทย (SSTPF) 

คลงัสนิคา้เกบ็

เอกสาร 

6.69 - - 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์

ทรพัยศ์รไีทย สมารท์ สโตเรจ 

(SSTSS) 

คลงัสนิคา้เกบ็

เอกสาร 

7.11 - - 

เฉลี�ย  6.84 - - 

หมายเหต:ุ 

(1) คํานวณจากขอ้มูล SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART) โดยเป็นขอ้มูล 12 เดอืนล่าสุด สิGนสุดวนัที
 30 
กนัยายน 2560 
(2) หลกัทรพัยท์ี
นํามาเทยีบเคยีงไมม่กีารปนัสว่นลดทนุตามขอ้มลู 12 เดอืนล่าสุด สิGนสุดวนัที
 30 กนัยายน 2560 และไมม่กีารกูย้มื

เงนิ ตามขอ้มลูสิGนสุดวนัที
 30 กนัยายน 2560 

ดงันั Gน จากขอ้มลูที
แสดงตามตารางขา้งตน้จะเหน็ไดว้่ามลูค่าลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นมูลค่าที
เหมาะสม
เนื
องจากประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไรและการแบง่สว่นทุนที
คาดว่ากองทรสัตจ์ะจา่ยใหก้บัผู้
ถือหน่วยที
ร้อยละ 7.38 นั Gน สูงกว่าอตัราการปนัส่วนแบ่งกําไรของหลักทรพัย์ที
สามารถนํามา
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เทียบเคียงได้ทั Gงหมด ซึ
งล้วนเป็นหลกัทรพัย์ที
ลงทุนในทรพัย์สนิประเภทเดยีวกนักบักองทรสัต์ใน
กรรมสทิธขิองอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวขอ้งกบัอาคารคลงัสนิคา้และ/หรอือาคารคลงั
หอ้งเยน็ (Freehold) 

 

2.2.2 วิธีที�ใช้ในการประเมิน 

ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี
 จํากดั และบริษัท ซมิส์ พร็อพเพอร์ตีG 
คอนซลัแทนท์ จํากดั ได้พิจารณาเลอืกใช้วิธรีายได้ (Income Approach) โดยคํานึงถึงโครงสร้างการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทรสัตเ์ป็นเกณฑใ์นการสรุปมลูค่าทรพัยส์นิ 

2.2.3 สรปุสมมติฐานสาํคญัในการประเมินมูลค่า 

สมมตฐิานหลกัที
ผูป้ระเมนิใชใ้นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน สามารถสรุปไดด้งันีG 

 
สมมตฐิานหลกัใน

การประเมนิ 
บรษิทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
 จาํกดั 

บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ีG คอนซลัแทนท์
จาํกดั 

วธิกีารประเมนิมลูค่า วธิรีายได/้วเิคราะหค์ดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) โดยการคํานวณมูลค่าปจัจุบนั
ของรายรบักระแสเงนิสดสุทธ ิ(Discounted Cash Flow) โดยการคํานวณความสามารถของ
ทรพัยส์นิในการสรา้งรายได ้และหกัออกจากค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ค่าใชจ้่ายคงที
 

ระยะเวลาการ
ประเมนิค่า และ
หลกัการคดิ 
Terminal Value 

โครงการ JWD 
- 30 ปีสาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และ

โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และ 10 ปี 
สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ โดยกําหนดใหม้ี
มูลค่าภายหลังปีที
สิGนสุดการคาดการณ์ 
(Terminal value)  

โครงการทพิย ์7 
- 10 ปี โดยกําหนดให้มมีูลค่าภายหลงัปีที


สิGนสดุการคาดการณ์ (Terminal value) 
สาํหรบัทั Gง 2 โครงการ ผูป้ระเมนิใชห้ลกัการ
คดิ Terminal value เสมอืนกองทรสัต์ไดท้ํา
การจําหน่ายทรัพย์สิน โดยมีสมมติฐาน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสําหรับการ
จําหน่ายทรัพย์สินที
ประมาณร้อยละ �.�� 
ของมลูค่าโครงการ 

โครงการ JWD 
- 30 ปีสาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และ

โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และ 10 ปี 
สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ โดยกําหนดใหม้ี
มูลค่าภายหลังปีที
สิGนสุดการคาดการณ์ 
(Terminal value) 

โครงการทพิย ์7 
- 10 ปี โดยกําหนดให้มมีูลค่าภายหลงัปีที


สิGนสดุการคาดการณ์ (Terminal value) 
สาํหรบัทั Gง 2 โครงการ ผูป้ระเมนิใชห้ลกัการ
คดิ Terminal value เสมอืนกองทรสัต์ยงัคง
เ ป็น เจ้ าของกรรมสิทธิ J และปล่อย เช่ า
ทรพัยส์นิต่อไป  
 

ประมาณการอตัรา
การเช่าพืGนที
 
(Occupancy Rate) 

โครงการของกลุ่ม JWD 
- อตัราการเช่าพืGนที
 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 

สาํหรบัทุกโครงการของกลุ่ม JWD ตลอด
ระยะเวลาประมาณการของแต่ละโครงการ 

- อตัราการเช่าพืGนที
สาํหรบัปีภายหลงัปีที

สิGนสดุการคาดการณ์เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 

โครงการของกลุ่ม JWD 
- อตัราการเช่าพืGนที
 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 

สาํหรบัทุกโครงการของกลุ่ม JWD ตลอด
ระยะเวลาประมาณการของแต่ละโครงการ 

- อตัราการเช่าพืGนที
สาํหรบัปีภายหลงัปีที

สิGนสดุการคาดการณ์สาํหรบัโครงการแป
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สมมตฐิานหลกัใน
การประเมนิ 

บรษิทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
 จาํกดั 
บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ีG คอนซลัแทนท์

จาํกดั 
สาํหรบัทุกโครงการของกลุ่ม JWD 

โครงการทพิย ์7 
- อตัราการเช่าพืGนที
สาํหรบัปีที
 1 ถงึปีที
 3 

เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
- อตัราการเช่าพืGนที
สาํหรบัปีที
 4 ถงึปีที
 10  

รวมถงึภายหลงัปีที
สิGนสดุการคาดการณ์
เท่ากบัรอ้ยละ 94.00 

ซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยดู ี
แปซฟิิค เท่ากบัรอ้ยละ 80.00 และสาํหรบั
โครงการดาตา้เซฟเท่ากบัรอ้ยละ 90.00 

โครงการทพิย ์7 
- อตัราการเช่าพืGนที
สาํหรบัปีที
 1 ถงึปีที
 3 

เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
- อตัราการเช่าพืGนที
สาํหรบัปีที
 4 ถงึปีที
 10  

เท่ากบัรอ้ยละ 95.00 
- อตัราการเช่าพืGนที
สาํหรบัปีภายหลงัปีที


สิGนสดุการคาดการณ์เท่ากบัรอ้ยละ 90.00 
ประมาณการอตัราค่า
เช่าพืGนที
 

โครงการของกลุ่ม JWD 
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา โดย

กาํหนดใหอ้ตัราค่าเช่าภายหลงัปีที
สิGนสดุ
การคาดการณ์เท่ากบั 598.00 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดอืน สาํหรบัโครงการแป
ซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยดู ี
แปซฟิิค และ 146.00 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ 

โครงการทพิย ์7 
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา โดย

กาํหนดใหอ้ตัราค่าเช่าภายหลงัปีที
สิGนสดุ
การคาดการณ์เท่ากบั 216.00 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดอืน 

โครงการของกลุ่ม JWD 
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา โดย

กาํหนดใหอ้ตัราค่าเช่าภายหลงัปีที
สิGนสดุ
การคาดการณ์เท่ากบั 754.00 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดอืน สาํหรบัโครงการแป
ซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยดู ี
แปซฟิิค และ 157.00 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ 

โครงการทพิย ์7 
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา โดย

กาํหนดใหอ้ตัราค่าเช่าภายหลงัปีที
สิGนสดุ
การคาดการณ์เท่ากบั 215.03 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดอืน 

อตัราการเตบิโตของ
ค่าเช่า 

โครงการของกลุ่ม JWD 
- อตัราค่าเช่าปรบัเพิ
มขึGนรอ้ยละ 5.00 ทุกๆ 

3 ปีตั Gงแต่ปีที
 1 ถงึปีที
 15 และปรบัเพิ
มขึGน
รอ้ยละ 3.00 ทุกๆ 3 ปีตั Gงแต่ปีที
 16 ถงึปีที
 
30 ตามสญัญาสาํหรบัโครงการแปซฟิิค 
หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค 

- อตัราค่าเช่าปรบัเพิ
มขึGนรอ้ยละ 5.00 ทุกๆ 
3 ปีตั Gงแต่ปีที
 1 ถงึปีที
 10 สาํหรบัโครงการ
ดาตา้เซฟ 

โครงการทพิย ์7 
- อตัราค่าเช่าเฉลี
ยตามที
โครงการทพิย ์7 ทาํ

กบัผูเ้ช่าตามสญัญา 

โครงการของกลุ่ม JWD 
- อตัราค่าเช่าปรบัเพิ
มขึGนรอ้ยละ 5.00 ทุกๆ 

3 ปีตั Gงแต่ปีที
 1 ถงึปีที
 15 และปรบัเพิ
มขึGน
รอ้ยละ 3.00 ทุกๆ 3 ปีตั Gงแต่ปีที
 16 ถงึปีที
 
30 ตามสญัญาสาํหรบัโครงการแปซฟิิค 
หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค 

- อตัราค่าเช่าปรบัเพิ
มขึGนรอ้ยละ 5.00 ทุกๆ 
3 ปีตั Gงแต่ปีที
 1 ถงึปีที
 10 สาํหรบัโครงการ
ดาตา้เซฟ 

โครงการทพิย ์7 
- อตัราค่าเช่าเฉลี
ยตามที
โครงการทพิย ์7 ทาํ

กบัผูเ้ช่าตามสญัญา 
ค่าใชจ้่ายในการ
บาํรุงรกัษา และ

โครงการของกลุ่ม JWD 
- รอ้ยละ 0.50 และรอ้ยละ 1.00 ของรายได้

โครงการของกลุ่ม JWD 
- รอ้ยละ 0.50 ของรายไดร้วมในแต่ละปี
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สมมตฐิานหลกัใน
การประเมนิ 

บรษิทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
 จาํกดั 
บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ีG คอนซลัแทนท์

จาํกดั 
ซ่อมแซม รวมแต่ละปีสาํหรบัปีที
 1 ถงึปีที
 5 และปีที
 

6 ถงึภายหลงัปีที
สิGนสดุการคาดการณ์
ตามลาํดบั สาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้ง
เยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค 

- รอ้ยละ 1.00 ของรายไดร้วมในแต่ละปี
สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ 

โครงการทพิย ์7 
- รอ้ยละ 0.50 ของรายไดร้วมในแต่ละปี

สาํหรบัปีที
 4 ถงึภายหลงัปีที
สิGนสดุการ
คาดการณ์ 

สาํหรบัปีที
 1 ถงึปีที
 5 
- รอ้ยละ 1.00 ของรายไดร้วมในปีที
 6 และ

กาํหนดใหค่้าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษา และ
ซ่อมแซมเตบิโตรอ้ยละ 3.00 ต่อปีจากปีที
 6 
สาํหรบัปีที
 7 ถงึภายหลงัปีที
สิGนสดุการ
คาดการณ์ 

โครงการทพิย ์7 
- รอ้ยละ 0.50 ของรายไดร้วมในแต่ละปี

สาํหรบัปีที
 4 ถงึปีที
 5 
- รอ้ยละ 1.00 ของรายไดร้วมในปีที
 6 และ

กาํหนดใหค่้าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษา และ
ซ่อมแซมเตบิโตรอ้ยละ 3.00 ต่อปีจากปีที
 6 
สาํหรบัปีที
 7 ถงึภายหลงัปีที
สิGนสดุการ
คาดการณ์  

ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

โครงการของกลุ่ม JWD 
- ค่าสว่นกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดอืน โดยปรบัเพิ
มขึGนตามอตัราค่าเช่า 
- ค่าสว่นกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดอืน โดยปรบัเพิ
มขึGนตามอตัราค่าเช่า 
โครงการทพิย ์7 
- ค่าสว่นกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดอืน โดยปรบัเพิ
มขึGนรอ้ยละ 7.00 ทุกๆ 3 
ปี 

- ค่าใชจ้่ายเกี
ยวกบัการขาย คดิเป็น 1 เดอืน 
และ 0.5 เดอืนของรายไดส้าํหรบัการทาํ
สญัญาของผูเ้ช่ารายใหม่และผูเ้ชา่รายเดมิ
เมื
อสญัญาเช่าเดมิหมดอายุ ตามลาํดบั โดย
สดัสว่นผูเ้ช่ารายใหมแ่ละผูเ้ช่ารายเดมิที
ทาํ
การต่อสญัญาคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 
และรอ้ยละ 80.00  

โครงการของกลุ่ม JWD 
- ค่าสว่นกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดอืน โดยปรบัเพิ
มขึGนรอ้ยละ 5.00 ทุกๆ 3 
ปีตั Gงแต่ปีที
 1 ถงึปีที
 15 และปรบัเพิ
มขึGน
รอ้ยละ 3.00 ทุกๆ 3 ปีตั Gงแต่ปีที
 16 ถงึปีที
 
30 ตามสญัญาสาํหรบัโครงการแปซฟิิค 
หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค 

- ค่าสว่นกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน โดยปรบัเพิ
มขึGนรอ้ยละ 5.00 ทุกๆ 3 
ปีสาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ 

โครงการทพิย ์7 
- ค่าสว่นกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดอืน โดยปรบัเพิ
มขึGนรอ้ยละ 3.00 ทุกปี 
- ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด คดิเป็นรอ้ยละ 

3.00 ของรายไดจ้ากการทาํสญัญาใหม ่

อตัราคดิลด 
(Discount Rate) 

รอ้ยละ 9.00 และรอ้ยละ 9.25 สาํหรบั
โครงการของกลุ่ม JWD และโครงการทพิย ์7 
ตามลาํดบั 

รอ้ยละ 9.00 สาํหรบัโครงการของกลุ่ม JWD 
และโครงการทพิย ์7 

สมมตฐิานอื
นๆ 
เพิ
มเตมิ 

ค่าปรบัปรุงอาคารในอนาคต (Capex 
Reserve) 
- รอ้ยละ 4.50 ของรายไดใ้นแต่ละปีสาํหรบั

โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และรอ้ยละ 

ค่าปรบัปรุงอาคารในอนาคต (Capex 
Reserve) 
- รอ้ยละ 4.50 ของรายไดใ้นแต่ละปีรวมทั Gง

สาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และ
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สมมตฐิานหลกัใน
การประเมนิ 

บรษิทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
 จาํกดั 
บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ีG คอนซลัแทนท์

จาํกดั 
5.50 ของรายไดใ้นแต่ละปีรวมสาํหรบั
โครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค 

- รอ้ยละ 1.50 ของรายไดร้วมในแต่ละปี
สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ  

- รอ้ยละ 1.00 ของรายไดร้วมในปีที
 1 ถงึปี
ที
 5 และรอ้ยละ 1.50 ของรายไดร้วมในปีที
 
6 ถงึปีที
 10 สาํหรบัโครงการทพิย ์7  

โครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค 
- รอ้ยละ 1.00 ของรายไดร้วมในแต่ละปี

สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ  
- รอ้ยละ 1.00 ของรายไดร้วมสาํหรบั

โครงการทพิย ์7 

 

ที
ปรกึษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์ไดต้รวจสอบสมมตฐิานหลกัของผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิที
ใชใ้นการ
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกแลว้ ไม่พบสิ
งที
เป็นเหตุใหเ้ชื
อไดว้่าสมมตฐิานหลกัในการ
ประเมินมูลค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล เมื
อเปรียบเทียบกบัผลประกอบการในอดีตของทรพัย์สนิ ตลอดจน
แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่า อย่างไรกต็าม ผลประกอบการที
เกดิขึGนจรงิอาจ
แตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าว และความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงินและผู้จ ัดการกองทรสัต์ตั Gงอยู่บน
สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินการธุรกจิ สภาวะเศรษฐกจิ ตลอดจนสภาวะตลาดการเงนิในปจัจุบนั ดงันั Gน หากมี
การเปลี
ยนแปลงใดๆ ในอนาคต ความเหน็ของที
ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจเปลี
ยนแปลงได ้ 

 

2.2.4 ราคาประเมนิตามวธิตีน้ทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)  

ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) มไีวเ้พื
อใชอ้า้งองิในการพจิารณาเกี
ยวกบัการจดัทาํประกนัภยัที

เหมาะสมสาํหรบัอาคารสิ
งปลกูสรา้งที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเท่านั Gน 

 บรษิทั แกรนด ์แอสเซท 
แอดไวเซอรี
 จาํกดั 

บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ีG 
คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

ตน้ทุนทดแทนใหม่ของสิ
งปลกูสรา้ง 
(ก่อนหกัค่าเสื
อมราคา) และไม่รวมค่าที
ดินและ
งานฐานราก (บาท) 

638.16 731.46 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูราคาประเมนิของทรพัย์สนิของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี � จํากดั ประเมนิมูลค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 
2560 และบรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี< คอนซลัแทนท ์จาํกดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที � 8 กนัยายน 2560 

 

2.3 สรปุสาระสาํคญัของสญัญาที�ทาํให้ได้มาซึ�งทรพัยสิ์น  

สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาที
ทาํใหไ้ดม้าซึ
งทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก 
สญัญาที
กองทรสัตจ์ะเขา้ทาํสาํหรบัโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค โครงการดาต้าเซฟ โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 
และโครงการทพิย ์7 รวมทั Gงหมด 4 (สี
) โครงการ ไดแ้ก่ 

1.สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์
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1.1. สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั BJL และ JPAC สําหรบัโครงการ 
เจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค 

1.2. สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั BJL สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ 

1.3. สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั PCS สาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้ง
เยน็ 

1.4. สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั TIP และเจา้ของที
ดนิ สาํหรบัโครงการ 
ทพิย ์7 

2.สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาซืGอขายสงัหารมิทรพัย ์

2.1. สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาซืGอขายสงัหารมิทรพัยก์บั JPAC สาํหรบัโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค 

2.2. สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาซืGอขายสงัหารมิทรพัยก์บั PCS สาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 

3.สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทาํการ 

3.1. สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทําการกบั JWD, BJL, JPAC, Datasafe และ PCS สาํหรบั
โครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็  

3.2. สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทาํการกบั TIP สาํหรบัโครงการทพิย ์7 

ทั GงนีG โดยมรีายละเอยีดสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาที
ทาํใหไ้ดม้าซึ
งทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรก ดงันีG 

2.3.1 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซื<อจะขายอสงัหารมิทรพัย ์

สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยม์ขีอ้สญัญาหลกัที
ใกลเ้คยีงกนั ดงันีG 

ผูจ้ะซื"อ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื
อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ 
อนิดสัเทรยีล โกรท (“ผูจ้ะซื"อ” หรอื “กองทรสัต”์) 

เงื�อนไขบงัคบัก่อนในการ
ซื"อขายทรพัยสิ์นที�จะซื"อ 

� ทรพัย์สนิที
จะซืGออยู่ในสภาพที
สามารถใช้ประกอบกจิการโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ / 
โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค / โครงการดาต้าเซฟ / โครงการทพิย ์7 ได ้และไม่มกีาร
ชาํรุด และ/หรอื มขีอ้บกพร่องใดๆ ที
เป็นสาระสาํคญัอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถใชท้รพัยส์นิ
ที
จะซืGอเพื
อการประกอบกจิการโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ / โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแป
ซฟิิค / โครงการดาตา้เซฟ / โครงการทพิย ์7 ไดต้ามปกต ิ

� ผูจ้ะขายได้รบัอนุมตัิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรอื คณะกรรมการบรษิัทโดยถูกต้อง
สมบูรณ์ตามกฎหมาย ในการเจรจา เข้าทํา แก้ไข และปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีG และ
เอกสารอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง และเอกสารต่อไปนีGได้ถูกเขา้ทํา จดัทํา และส่งมอบเอกสาร
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัตแ์ลว้ 

(1) ต้นฉบบั หรอืสาํเนา (ซึ
งรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจกระทําการของบรษิทั) 
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ของใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง หรอืรืGอถอนอาคาร ใบรบัรองการก่อสร้าง
อาคาร แบบแปลน พมิพเ์ขยีวของอาคารที
จะซืGอตามที
กองทรสัตร์อ้งขอ  

(2) รายงานทางวศิวกรรมของอาคารที
จะซืGอ 

� การจดทะเบยีนการโอนกรรมสทิธิ Jในทรพัยส์นิที
จะซืGอเสรจ็สิGน โดยปราศจากการบนัทกึ
ถ้อยคําใดๆ โดยพนักงานเจ้าหน้าที
 หรือ ปราศจากข้อจํากดัใดๆ ในลกัษณะที
ทําให้
เขา้ใจไดว้่าทรพัยส์นิที
จะซืGออยู่ระหว่างการมขีอ้พพิาท หรอืเอกสารสทิธทิี
เกี
ยวกบัที
ดนิที

จะซืGออาจถูกเพกิถอนหรอืขอ้ความใดที
สามารถตีความไดว้่ากองทรสัต์อาจถูกเพกิถอน
สทิธใินทรพัยส์นิที
จะซืGอภายหลงัจากการโอนกรรมสทิธิ J 

ก า ร โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิH ใ น
ทรพัยสิ์นที�จะซื"อ 

� ณ วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Jทรพัย์สนิที
จะซืGอใหแ้ก่ผู้จะซืGอ กองทรสัต์จะชําระราคา
ทรพัยส์นิที
จะซืGอใหแ้ก่ผูจ้ะขาย ทั GงนีG การชําระราคาทรพัยส์นิที
จะซืGอ และเงนิใดๆ ตาม
สญัญาฉบบันีGดว้ยเชค็ ตราสารหรอืตั �วเงนิอื
นใด  นอกเหนือจาก เชค็เงนิสด (Cashier’s 
Cheque) จะถือว่าเป็นการชําระเงินที
สมบูรณ์ต่อเมื
อผู้จะขาย หรือบุคคลที
ผู้จะขาย
กาํหนด ไดร้บัชาํระเงนิตามเชค็ ตราสารหรอืตั �วเงนินั Gนแลว้เท่านั Gน  

� คู่สญัญาตกลงจดทะเบียนการโอนกรรมสทิธิ Jในทรพัย์สนิที
จะซืGอ โดยปราศจากภาระ
ผูกพนัใดๆ หรอืขอ้กําหนด และ/หรอื เงื
อนไขใดๆ อนัมผีลเป็นการจํากดัการโอนให้แก่
กองทรสัต ์รวมถงึการจาํนอง จาํนํา สทิธยิดึหน่วง หรอืสทิธอิื
นใดในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั 
เวน้แต่ภาระจาํนองที
มอียู่กบัธนาคารพาณิชย ์และ/หรอื สถาบนัการเงนิตามรายละเอยีด
ที
ปรากฏในสญัญานีG ซึ
งจะต้องไถ่ถอนจํานองหรอืปลอดจํานองดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน
การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Jทรพัยส์นิที
จะซืGอ  

ข้อตกลงสาํคญัตามสญัญา ณ วนัที
ทาํสญัญาฉบบันีG    

� ทรพัยส์นิที
จะซืGอเป็นทรพัยส์นิที
เพยีงพอในสาระสําคญัต่อการประกอบกจิการโครงการ
แปซฟิิค หอ้งเยน็ / โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค / โครงการดาต้าเซฟ / โครงการทพิย ์
7 ดงัเช่นที
ไดป้ระกอบกจิการมาก่อนวนัที
ผูจ้ะขายโอนกรรมสทิธิ Jในโครงการแปซฟิิค หอ้ง
เยน็ / โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค / โครงการดาต้าเซฟ / โครงการทพิย์ 7 ใหแ้ก่
กองทรสัต ์

� ที
ดนิที
จะซืGอมทีางเชื
อมสู่ทางสาธารณะ สามารถเขา้ออกที
ดนิที
จะซืGอและอาคารที
จะซืGอ
ไดต้ลอดเวลา ไม่มกีารปิดกั Gนใดๆ  

� ทรพัยส์นิที
จะซืGอไม่อยู่ภายใตค้าํมั 
นหรอืขอ้เสนอหรอืขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ในการขาย
หรอืโอนใหแ้ก่บุคคลใดๆ นอกจากการโอนให้แก่กองทรสัต์ตามสญัญาฉบบันีG และผู้จะ
ขายมอีํานาจอนัสมบูรณ์ตามกฎหมายในการปฏบิตัิตามสญัญานีGและทรพัย์สนิที
จะซืGอ
มไิด้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด และ/หรือ เงื
อนไขใดๆ อนัมีผลเป็นการจํากดัการโอนให้แก่
กองทรสัต์ โดยภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที
ใช้บังคับอยู่ ณ วนัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ J กองทรัสต์จะสามารถจําหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที
จะซืGอต่อไปได้ โดย
ปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ โดยคาํรบัรองนีGใหม้ผีลนับตั Gงแต่วนัทําสญัญานีG และยงัคงมผีลอยู่
ต่อไปแมภ้ายหลงัจากการโอนทรพัยส์นิที
จะซืGอใหแ้ก่กองทรสัตแ์ลว้กต็าม 

� ผูจ้ะขายได้ดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที
ต่างๆ และได้รบัใบอนุญาตใน
การดําเนินการใดๆ ที
จําเป็นเกี
ยวกบัการดําเนินกิจการโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น / 
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โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค / โครงการดาต้าเซฟ / โครงการทพิย ์7 และใบอนุญาต
ดงักล่าวไดร้บัมาโดยชอบดว้ยกฎหมาย และยงัมผีลสมบรูณ์ โดยมไิดถู้กยกเลกิ เพกิถอน 
หรอืหมดอายุ รวมถงึไม่มขีอ้พพิาทกบัหน่วยงานราชการใดๆ แต่ประการใด  

� ผู้จะขายได้ปฏิบัติตามและจะปฏิบัติตามเงื
อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที
ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตต่างๆ ในการดําเนินการใดๆ ที
จําเป็นเกี
ยวกบัการดําเนินกจิการโครงการแป
ซฟิิค หอ้งเยน็ / โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค / โครงการดาต้าเซฟ / โครงการทพิย ์7 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ได้ปฏิบตัิการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ที

เกี
ยวขอ้งกบัใบอนุญาตนั Gนๆ อนัอาจเป็นผลใหใ้บอนุญาตดงักล่าวมคีวามเสี
ยงต่อการถูก
เพกิถอนหรอือาจก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อทรพัย์สนิที
จะซืGอหรอืต่อการปฏบิตัิ
ตามสญัญาของคู่สญัญา 

� ผูจ้ะขายได้จดัให้มกีารเอาประกนัภยัทรพัยส์นิที
จะซืGออย่างเพยีงพอและเหมาะสมเพื
อ
คุ้มครองถึงความเสี
ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่ทรัพย์สินที
จะซืGอและการเอาประกันภัย
ทรพัยส์นิที
จะซืGอดงักล่าวยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ โดยมไิดถู้กยกเลกิหรอืเพกิถอนแต่ประการ
ใด 

� ผู้จะขายมไิด้มขี้อพพิาททางกฎหมายกบับุคคลใดๆ ที
อยู่ระหว่างการพจิารณาในศาล 
หรอือยู่ระหว่างการเจรจาเพื
อระงบัขอ้พพิาท หรอืมเีหตุการณ์ขอ้ขดัแยง้ การประพฤตผิดิ
สญัญา หรือกระทําการผิดความตกลงใดๆ กับบุคคลภายนอก ซึ
งมีหรืออาจจะมี
ผลกระทบในทางลบต่อการซืGอขายทรพัยส์นิที
จะซืGอตามที
กาํหนดในสญัญาฉบบันีG หรอืมี
ผลกระทบต่อการดําเนินกจิการโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ / โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแป
ซฟิิค / โครงการดาตา้เซฟ / โครงการทพิย ์7 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา กรณีใดกรณีหนึ
งดงัต่อไปนีGเป็นเหตุผดินดัผดิสญัญา ซึ
งใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งใน
การบอกเลกิสญัญาฉบบันีG และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ
งได ้

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูจ้ะขาย 

� ผูจ้ะขาย หรอื BJL และ/หรอื JPAC หรอื TIP (แลว้แต่กรณี) ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามข้อตกลงที
เป็นสาระสําคญัตามที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันีG หรอืสญัญาซืGอขาย
สงัหารมิทรพัย ์(หากม)ี หรอืสญัญาตกลงกระทาํการ หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ (หาก
มี) หรือข้อตกลงตามการรับประกันค่าเช่า (หากมี)หรือผิดคํารับรองที
เป็น
สาระสาํคญัตามที
ใหไ้วใ้นสญัญาฉบบันีG หรอืสญัญาซืGอขายสงัหารมิทรพัย ์(หากม)ี 
หรอืสญัญาตกลงกระทําการ หรอืสญัญาเช่าทรพัย์สนิ (หากม)ี หรอืขอ้ตกลงตาม
การรบัประกนัค่าเช่า (หากม)ี และผู้จะขาย หรอื BJL และ/หรอื JPAC หรอื TIP 
(แลว้แต่กรณี) ไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขและปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 
60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานั Gน หรอื
ภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั 

ในกรณีที
การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Jในทรพัย์สนิที
จะซืGอ ไม่สามารถกระทําได้
เนื
องจากความผดิของผูจ้ะขาย ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันีGทนัท ีเวน้
แต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอืเวน้แต่เกดิจากการที
กองทรสัต์ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอื
เงื
อนไขที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันีG  
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(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต ์

� กองทรสัตฝ์า่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสาํคญัตามที
ระบุไวใ้นสญัญา
ฉบบันีG หรอืสญัญาซืGอขายสงัหารมิทรพัย ์(หากม)ี หรอืสญัญาตกลงกระทาํการ หรอื
สญัญาเช่าทรพัยส์นิ (หากม)ี หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า (หากม)ี หรอื
ผดิคํารบัรองที
เป็นสาระสําคญัตามที
ให้ไว้ในสญัญาฉบบันีG หรอืสญัญาซืGอขาย
สงัหารมิทรพัย ์(หากม)ี หรอืสญัญาตกลงกระทาํการ หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ (หาก
มี) หรือข้อตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า (หากมี) และกองทรสัต์ไม่สามารถ
ดําเนินการแกไ้ขและปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจาก
วนัที
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานั Gน หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ที

คู่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั  

ในกรณีที
การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Jในทรพัย์สนิที
จะซืGอ ไม่สามารถกระทําได้
เนื
องจากความผดิของกองทรสัต์ ใหถ้ือว่าเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันีGทนัท ี
เว้นแต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอื เว้นแต่เกดิจากการที
ผู้จะขายไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลง
หรอืเงื
อนไขที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันีG 

การเลิกสัญญาและการ
เรียกค่าเสียหาย 

� กองทรสัต์มีสทิธิเลิกสญัญาฉบบันีG โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้จะขายทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันีG และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากผูจ้ะขาย 
หากมเีหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูจ้ะขาย ทั GงนีG ค่าเสยีหายดงักล่าวจะรวมถงึ
ค่าใช้จ่ายในการทําให้ทรพัย์สนิที
จะซืGอเป็นไปตามสญัญานีGและเป็นไปตามกฎหมาย 
รวมทั Gงค่าขาดประโยชน์จากการไดใ้ชท้รพัยส์นิที
จะซืGอในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรอืตาม
วตัถุประสงค์ของสญัญานีGด้วย ทั GงนีG คู่สญัญาตกลงให้สทิธิในการเรียกค่าเสยีหายซึ
ง
คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหนึ
งอาจจะมตีามสญัญาฉบบันีG ยงัคงมอียู่และใชบ้งัคบัไดต่้อไปหากมี
การผดิขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของสญัญานีG ไม่ว่าจะมกีารใชส้ทิธใินการเลกิสญัญาฉบบันีG 
ตามขอ้กาํหนดและเงื
อนไขใดๆ ของสญัญานีGหรอืไม่กต็าม 

� ผู้จะขายมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันีG โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันีG และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากกองทรสัต์
ได ้หากมเีหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต ์

� ใหส้ญัญาฉบบันีGเป็นอนัสิGนผลทนัท ีในกรณีดงัต่อไปนีG โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธิ
เรยีกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ
งได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื
น  

(1) เมื
อไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ Jในทรพัยส์นิที
จะซืGอภายในระยะเวลาที
กาํหนด โดยเหตุ
สดุวสิยั หรอืเหตุอื
นใดอนัมใิช่ความผดิของคู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหนึ
ง และคู่สญัญาตก
ลงเลกิสญัญา  

(2) เมื
อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันีG 
 

2.3.1.1 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยใ์นสว่นที
แตกต่างกนั 
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สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์จะเขา้ทํากบั BJL, JPAC, PCS, 
TIP และเจา้ของที
ดนิ มรีายละเอยีดที
แตกต่างกนั ดงันีG 

(1) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั BJL และ JPAC สาํหรบัโครงการ 
เจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค  

ผูจ้ะขาย (1) บรษิทั เบญจพรแลนด ์จาํกดั และ  

(2) บรษิทั เจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค จาํกดั 

ทรพัยสิ์นที�จะซื"อ (1) ที
ดนิ ซึ
งเป็นที
ตั GงของโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และหมายความรวมถงึงานระบบ
ต่างๆ  เช่น ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า ระบบห้องเยน็ ระบบปรบัอากาศ ระบบสุขาภิบาล 
ระบบดบัเพลงิและระบบสื
อสาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ที
ใช้ในการดําเนินการ
กจิการโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และส่วนควบของที
ดนิดงักล่าว ซึ
ง BJL เป็น
เจา้ของกรรมสทิธิ J และใชใ้นการประกอบกจิการโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค ดงันีG 

โฉนดที�ดินเลขที� 
ขนาดที�ดิน (ประมาณ) 

ไร ่ งาน ตร.ว. 
85905 16 1 97 

(2) อาคาร สิ
งปลกูสรา้งใดๆ ทั Gงหมดซึ
งไดป้ลกูสรา้งในที
ดนิที
จะซืGอ และหมายความรวมถงึ
งานระบบ สิ
งตดิตั Gงตรงึตรา สิ
งอํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารที
จะ
ซืGอดงักล่าว ซึ
ง JPAC เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ J และไดใ้ชใ้นการดําเนินกจิการโครงการ 
เจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค อยู่ในปจัจุบนั ดงันีG 

เลขที�อาคาร 
พื"นที�อาคาร

ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

- 10,058 อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
และโครงเหลก็ ชั Gนเดยีว  

จาํนวน 1 หลงั 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  

จาํนวน 1 หอ้ง 
 

ราคาทรพัยสิ์นที�จะซื"อ ไม่เกินประมาณ 1,550 ล้านบาท (โดยรวมมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์ของ
ทรพัย์สนิที
จะซืGอในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ โครงการแปซฟิิค 
หอ้งเยน็ ทั Gงหมดไม่เกนิ 1,550 ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 
และภาษีอากร  

กองทรสัต์ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการโอนทรพัย์สนิที
จะซืGอ และ
ค่าใช้จ่ายอื
นใดอันเกี
ยวเนื
องกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ Jในทรพัย์สนิที
จะซืGอ และ
ค่าใชจ้่ายอื
นใดอนัเกี
ยวเนื
องกบัการซืGอขายทรพัยส์นิที
จะซืGอทั Gงหมดที
เกดิตามสญัญาฉบบันีG 
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(2) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั BJL สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ  

ผูจ้ะขาย บรษิทั เบญจพรแลนด ์จาํกดั 
ทรพัยสิ์นที�จะซื"อ (1) ที
ดนิ ซึ
งเป็นที
ตั Gงของโครงการดาต้าเซฟ และหมายความรวมถงึงานระบบต่างๆ  เช่น 

ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงและ
ระบบสื
อสาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ ที
ใชใ้นการดําเนินการกจิการโครงการดาต้า
เซฟ และส่วนควบของที
ดนิดงักล่าว ซึ
งผูจ้ะขายเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ J และใช้ในการ
ประกอบกจิการโครงการดาตา้เซฟ ดงันีG 

โฉนดที�ดินเลขที� 
ขนาดที�ดิน (ประมาณ) 

ไร ่ งาน ตร.ว. 
85904 12 2 56 

(2) อาคาร สิ
งปลกูสรา้งใดๆ ทั Gงหมดซึ
งไดป้ลกูสรา้งในที
ดนิที
จะซืGอ และหมายความรวมถงึ
งานระบบ สิ
งตดิตั Gงตรงึตรา สิ
งอํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารที
จะ
ซืGอดงักล่าว ซึ
งผูจ้ะขายเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ J และไดใ้ชใ้นการดําเนินกจิการโครงการ 
ดาตา้เซฟ อยู่ในปจัจุบนั ดงันีG 

เลขที�อาคาร 
พื"นที�อาคาร

ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

- 9,288 อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
และโครงเหลก็ ชั Gนเดยีว  

จาํนวน 1 หลงั 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  

สองชั Gน จาํนวน 1 หลงั 
 

ราคาทรพัยสิ์นที�จะซื"อ ไม่เกินประมาณ 1,550 ล้านบาท (โดยรวมมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์ของ
ทรพัย์สนิที
จะซืGอในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ โครงการแปซฟิิค 
หอ้งเยน็ ทั Gงหมดไม่เกนิ 1,550 ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 
และภาษีอากร  

กองทรสัต์ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการโอนทรพัย์สนิที
จะซืGอ และ
ค่าใช้จ่ายอื
นใดอันเกี
ยวเนื
องกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ Jในทรพัย์สนิที
จะซืGอ และ
ค่าใชจ้่ายอื
นใดอนัเกี
ยวเนื
องกบัการซืGอขายทรพัยส์นิที
จะซืGอทั Gงหมดที
เกดิตามสญัญาฉบบันีG 

 

 

 

 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 2-52 

 

(3) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั PCS สาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้ง
เยน็ 

ผูจ้ะขาย บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จาํกดั  
ทรพัยสิ์นที�จะซื"อ (ก) ที
ดนิ ซึ
งเป็นที
ตั Gงของโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และหมายความรวมถงึงานระบบต่างๆ  

เช่น ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า ระบบห้องเยน็ ระบบปรบัอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดบัเพลงิและระบบสื
อสาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ที
ใชใ้นการดําเนินการกจิการ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และส่วนควบของที
ดินดงักล่าว ซึ
งผู้จะขายเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิ J และใชใ้นการประกอบกจิการโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ดงันีG 

ลาํดบัที� 
โฉนดที�ดิน

เลขที� 
ขนาดที�ดิน (ประมาณ) 

ไร ่ งาน ตร.ว. 
1 2701 

19 2 65.40 

2 406261 
3 426091 
4 615971 
5 426121 
6 426111 
7 615981 
8 615991 
9 788291 
10 932271 
11 932281 
12 932291 
13 932301 
14 426081 
15 932311 
16 932321 
17 932331 
18 932341 
19 660221 
20 660231 
21 942281 
22 942291 
23 942301 
24 942311 

                                                   
1 อยู่ระหว่างการแบ่งแยกโฉนดที
ดนิ 
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25 942321 
26 942331 
27 317041 

2 4 71.20 28 1061261 
29 1405841 

(ข) อาคาร สิ
งปลกูสรา้งใดๆ ทั Gงหมดซึ
งไดป้ลกูสรา้งในที
ดนิที
จะซืGอ และหมายความรวมถงึ
งานระบบ สิ
งตดิตั Gงตรงึตรา สิ
งอํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารที
จะ
ซืGอดงักล่าว ซึ
งผูจ้ะขายเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ J และไดใ้ชใ้นการดําเนินกจิการโครงการ
แปซฟิิค หอ้งเยน็ อยู่ในปจัจุบนั ดงันีG 

ลาํดบัที� เลขที�อาคาร 
พื"นที�อาคาร

ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

1 อาคาร 6 13,632 อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ชั Gนเดยีว จาํนวน 1 หลงั 

2 อาคาร 7 3,930 อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ชั Gนเดยีว จาํนวน 1 หลงั  

ราคาทรพัยสิ์นที�จะซื"อ ไม่เกินประมาณ 1,550 ล้านบาท (โดยรวมมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์ของ
ทรพัย์สนิที
จะซืGอในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ โครงการแปซฟิิค 
หอ้งเยน็ ทั Gงหมดไม่เกนิ 1,550 ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 
และภาษีอากร  

กองทรสัต์ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการโอนทรพัย์สนิที
จะซืGอ และ
ค่าใช้จ่ายอื
นใดอันเกี
ยวเนื
องกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ Jในทรพัย์สนิที
จะซืGอ และ
ค่าใชจ้่ายอื
นใดอนัเกี
ยวเนื
องกบัการซืGอขายทรพัยส์นิที
จะซืGอทั Gงหมดที
เกดิตามสญัญาฉบบันีG 

ที�ดินภาระจาํยอม คู่สญัญาจะดําเนินการจดทะเบยีนใหท้ี
ดนิโฉนดที
ดนิดงัต่อไปนีGตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอม 
(ภารยทรัพย์) เพื
อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางเข้า-ออกสู่ถนน
สาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายนํGา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ใหแ้ก่ที
ดนิที

เป็นที
ตั Gงของทรพัยส์นิที
จะซืGอ (สามยทรพัย)์ (“ที�ดินภาระจาํยอม”) โดยไม่มค่ีาตอบแทนและ
ไม่มกีําหนดเวลา เพื
อให้กองทรสัต์มสีทิธใินการใชท้รพัยส์นิที
จะซืGอ และไดใ้ช้หรอืมสีทิธใิช้
ทรพัย์สนิ สิ
งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคภายในโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ ได้
อย่างเต็มที
 เช่นเดยีวกบัก่อนวนัที
ผู้จะขายได้โอนกรรมสทิธิ Jในโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ 
ให้แก่กองทรสัต์ และเพื
อประโยชน์ในการประกอบกจิการโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ ตาม
รายละเอยีดดงัต่อไปนีG 
(ก) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 271 บางสว่น เนืGอที
ประมาณ 0-1-22 ไร่ 

(ข) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 270 บางสว่น เนืGอที
ประมาณ 0-1-97 ไร่ 

(ค) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 56934 บางสว่น เนืGอที
ประมาณ 0-2-11 ไร่ 

(ง) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 35681 บางสว่น เนืGอที
ประมาณ 0-3-97 ไร่ 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 2-54 

 

 

(4) สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั TIP และเจา้ของที
ดนิ สาํหรบั
โครงการทพิย ์7 

ผูจ้ะขาย (1) บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิGง จาํกดั และ 

(2) นายพิบูลย์ศักดิ J ไกรศักดาวัฒน์ นายฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์ และนางสมศร ี 
ไกรศกัดาวฒัน์ (รวมเรยีกว่า “เจ้าของที�ดิน”)  

ทรพัยสิ์นที�จะซื"อ (1) ที
ดนิ ซึ
งเป็นที
ตั Gงของโครงการทพิย์ 7 และหมายความรวมถงึงานระบบต่างๆ  เช่น 
ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า ระบบหอ้งเยน็ ระบบปรบัอากาศ ระบบสขุาภบิาล ระบบดบัเพลงิ
และระบบสื
อสาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ที
ใชใ้นการดําเนินการกจิการโครงการ 
ทพิย ์7 และสว่นควบของที
ดนิดงักล่าว ซึ
งเจา้ของที
ดนิเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ J และใชใ้น
การประกอบกจิการโครงการทพิย ์7 ดงันีG 

ลาํดบัที� 
โฉนดที�ดิน

เลขที� 
ขนาดที�ดิน (ประมาณ) 

ไร ่ งาน ตร.ว. 
1 128496 7 1 54.30 
2 144679 1  3 74.20 
3 128498 7 2 17.10 
4 128499 7 0 33.60 
5 128500 6 2 44 
6 3572 4 1 56 

(2) อาคาร สิ
งปลกูสรา้งใดๆ ทั Gงหมดซึ
งไดป้ลกูสรา้งในที
ดนิที
จะซืGอ และหมายความรวมถงึ
งานระบบ สิ
งตดิตั Gงตรงึตรา สิ
งอํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารที
จะ
ซืGอดงักล่าว ซึ
ง TIP เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ J และได้ใชใ้นการดําเนินกจิการโครงการ 
ทพิย ์7 อยู่ในปจัจุบนั ดงันีG 

ลาํดบัที� เลขที�อาคาร 
พื"นที�อาคาร

ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

1 PD2 5,701.50 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ชั Gนเดยีว จาํนวน 1 หลงั 

2 PD4 5,292 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ชั Gนเดยีว จาํนวน 1 หลงั 

3 PD5 4,804 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ชั Gนเดยีว จาํนวน 1 หลงั 

4 PD6 3,940.70 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ชั Gนเดยีว จาํนวน 1 หลงั 
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5 PD7 1,912.90 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ชั Gนเดยีว จาํนวน 1 หลงั  

ราคาทรพัยสิ์นที�จะซื"อ ไม่เกนิประมาณ 600 ลา้นบาท  
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 
และภาษีอากร  

TIP ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการโอนทรพัยส์นิที
จะซืGอ และค่าใชจ้่าย
อื
นใดอนัเกี
ยวเนื
องกบัการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Jในทรพัยส์นิที
จะซืGอ และค่าใชจ้่ายอื
นใด
อนัเกี
ยวเนื
องกบัการซืGอขายทรพัยส์นิที
จะซืGอทั Gงหมดที
เกดิตามสญัญาฉบบันีG 

ที�ดินภาระจาํยอม คู่สญัญาจะร่วมมอืกบัเจา้ของกรรมสทิธิ Jที
ดนิโฉนดที
ดนิดงัต่อไปนีG และจดทะเบยีนใหท้ี
ดนิ
โฉนดที
ดนิดงัต่อไปนีGตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอม (ภารยทรพัย)์ เพื
อวตัถุประสงคใ์นการใช้
เป็นทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางเขา้-ออกสู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบาย
นํGา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ใหแ้ก่โฉนดที
ดนิเลขที
 144679 ซึ
งเป็นที
ตั Gงของทรพัยส์นิ
ที
จะซืGอ (สามยทรพัย์) (“ที�ดินภาระจาํยอม”) โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกําหนดเวลา 
เพื
อใหก้องทรสัตม์สีทิธใินการใชท้รพัยส์นิที
จะซืGอ สิ
งอาํนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค
ภายในโครงการทพิย ์7 ไดอ้ย่างเตม็ที
 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนีG 
(ก) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 117684 ทั Gงแปลง เนืGอที
ประมาณ 0-2-94.1  ไร่  

(ข) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 128151 บางสว่น เนืGอที
ประมาณ 1-0-0 ไร่  

2.3.2 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาซื<อขายสงัหารมิทรพัย ์

สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาซืGอขายสงัหารมิทรพัยม์ขีอ้สญัญาหลกัที
ใกลเ้คยีงกนั ดงันีG  

ผูซื้"อ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จํากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื
อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“ผู้ซื"อ” 
หรอื “กองทรสัต”์) 

การซื"อขายสงัหาริมทรพัย ์ ผูซ้ืGอตกลงจะซืGอและรบัโอนกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัย ์อาท ิเครื
องมอืและอุปกรณ์ซึ
งจําเป็น
และสมควรสําหรับใช้ในการดําเนินการกิจการโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น / โครงการ 
เจดับเบิGลยูดี แปซิฟิค (รายการสังหาริมทรัพย์ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา) 
(“สงัหาริมทรพัย”์) จากผูข้าย และผูข้ายตกลงจะขายสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้ซ้ืGอในราคาและตาม
เงื
อนไขที
กาํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันีG 

ราคาซื"อขาย
สงัหาริมทรพัย ์

1. คู่สญัญาตกลงกนัซืGอขายสงัหารมิทรพัย ์ตามรายละเอยีดดงันีG 

ผู้ขาย 
ราคาซื"อขายสงัหาริมทรพัย ์(บาท)  

(ซึ�งรวมภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว) 
บรษิทั เจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค จาํกดั ไมเ่กนิประมาณ 1,550 ลา้นบาท (โดยรวมมลูค่า

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยส์นิที
จะซืGอใน
โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค โครงการดาตา้เซฟ โครงการแป

ซฟิิค หอ้งเยน็ ทั Gงหมดไมเ่กนิ 1,550 ลา้นบาท) 

บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จาํกดั 

กองทรสัตจ์ะชาํระราคาซืGอขายสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวทั Gงจาํนวนเมื
อการโอนกรรมสทิธิ Jใน
ทรพัยส์นิที
จะซืGอตามที
กําหนดในสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยเ์สรจ็สมบูรณ์ โดย
อาจชาํระในรปูของเชค็เงนิสดของธนาคาร (Cashier’s Cheque) หรอืโดยการโอนเงนิเขา้
บญัชขีองผูข้าย ทั GงนีG ตามที
ผูข้ายจะไดแ้จง้ใหแ้ก่กองทรสัต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
(สาม) วนัทําการก่อนวนัโอนกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัย์ หรอืจะชําระด้วยวธิกีารอื
นใด
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ตามที
คู่สญัญาทั Gงสองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกนั และผู้ขายจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิให้แก่
กองทรสัตเ์ป็นหลกัฐานในวนัโอนกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัย ์

2. การชําระราคาซืGอขายสงัหารมิทรพัย์ และเงนิใดๆ ตามสญัญาฉบบันีGด้วยเชค็ ตราสาร
หรอืตั �วเงนิอื
นใด นอกเหนือจาก เชค็เงนิสด (Cashier’s Cheque) จะถอืว่าเป็นการชําระ
เงนิที
สมบรูณ์ต่อเมื
อผูข้ายไดร้บัชาํระเงนิตามเชค็ ตราสารหรอืตั �วเงนินั Gนแลว้เท่านั Gน 

เงื�อนไขบงัคบัก่อนในการ
ซื"อขายสงัหาริมทรพัย ์

� คู่สญัญาไดม้กีารลงนามในสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาตกลงกระทําการ 
สญัญาเช่าทรัพย์สิน ข้อตกลงตามการรับประกันค่าเช่า และ/หรือ สัญญาอื
นใดที

เกี
ยวขอ้งกบัโครงการลงทุนของกองทรสัตเ์รยีบรอ้ยแลว้ และดําเนินการจดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิ Jในทรพัย์สนิที
จะซืGอตามสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหาริมทรพัย์อย่างถูกต้อง
ครบถว้นและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมายแลว้ 

� สงัหารมิทรพัย์อยู่ในสภาพที
สามารถใช้ประกอบกิจการโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น / 
โครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิคได ้และไม่มกีารชาํรุด และ/หรอื มขีอ้บกพร่องใดๆ ที
เป็น
สาระสาํคญัอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถใชส้งัหารมิทรพัยเ์พื
อการประกอบกจิการใหเ้ชา่ หรอื
เพื
อประกอบกิจการโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น / โครงการเจดับเบิGลยูดี แปซิฟิคได้
ตามปกต ิ

� ผู้ขายมิได้ดําเนินการใดอันเป็นการผิดสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหาริมทรพัย์ และได้
ดาํเนินการตามขอ้ตกลงกระทาํการที
กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงกระทําการในสญัญาจะซืGอจะ
ขายอสงัหารมิทรพัยค์รบถว้นทุกประการ เวน้แต่ การผดิสญัญาดงักล่าวไดร้บัการแกไ้ข
จนเป็นที
พอใจแก่กองทรสัตแ์ลว้ภายใตส้ญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์

การโอนกรรมสิทธิH ใน
สงัหาริมทรพัย ์

คู่สญัญาตกลงให้กรรมสทิธิ Jในสงัหาริมทรพัย์ภายใต้สญัญาฉบบันีGมีผลเป็นการโอนอย่าง
สมบรูณ์ตามกฎหมายในทนัททีี
การโอนกรรมสทิธิ Jในทรพัยส์นิที
จะซืGอตามที
กาํหนดในสญัญา
จะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัยเ์สรจ็สิGน (“วนัโอนกรรมสิทธิH ในสงัหาริมทรพัย”์) โดยผูข้ายตก
ลงรบัผดิชอบในภาระหนีGสนิ ค่าใชจ้่าย ค่าบํารุงรกัษา และภาระผูกพนัใดๆ ที
เกี
ยวกบัหรอื
เกี
ยวเนื
องกบัการบํารุงรกัษาสงัหาริมทรพัย์ที
ตนซึ
งเป็นผู้ขายได้ก่อขึGนก่อนและยงัคงค้าง
ชาํระอยู่ก่อนวนัโอนกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัย ์
ภายหลงัจากการโอนกรรมสทิธิ Jในสงัหาริมทรพัย์เสร็จสิGน ผู้ขายตกลงดําเนินการใดๆ ที

จาํเป็นและสมควรเพื
อใหม้กีารบนัทกึทางทะเบยีนที
เกี
ยวขอ้งกบัสงัหารมิทรพัยก์บัหน่วยงาน
ราชการที
เกี
ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการโอนสิทธิในการรับประกัน (Product/Service 
Warranty) ที
เกี
ยวข้องกับสงัหาริมทรัพย์ที
มีทะเบียน (ถ้ามี) ซึ
งเป็นส่วนหนึ
งของ
สงัหารมิทรพัย์ ใหแ้ก่กองทรสัต์ภายใน 1 (หนึ
ง) เดอืนนับแต่วนัที
ลงนามในสญัญานีG ทั GงนีG 
เวน้แต่กองทรสัตพ์จิารณาขยายระยะเวลาดงักล่าว 

ค่าธรรมเนียมและภาษี
อากร 

กองทรสัตต์กลงจะรบัผดิชอบสาํหรบับรรดาค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ ที
เกดิขึGน
หรอือาจเกดิมขีึGนเนื
องจากการโอนกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัยต์ามสญัญาฉบบันีG 

เหตเุลิกสญัญา คู่สญัญาตกลงใหเ้หตุการณ์กรณีใดกรณีหนึ
งตามที
ระบุดงัต่อไปนีG เป็นเหตุผดินัดผดิสญัญา
ซึ
งใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหนึ
งในการบอกเลกิสญัญาฉบบันีG และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหาย
จากคู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ
งได ้
1. เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูข้าย 
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ในกรณีที
ผูข้ายฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสาํคญัตามที
ระบุไวใ้นสญัญา
ฉบบันีG หรอืสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาตกลงกระทําการ หรอืผดิคํา
รับรองที
เ ป็นสาระสําคัญตามที
ให้ไว้ในสัญญาฉบับนีG  หรือสัญญาจะซืGอจะขาย
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาตกลงกระทาํการ และผูข้ายไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขและ
ปฏบิตัิใหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถึง
เหตุแห่งการผดิสญัญานั Gน หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็น
เหตุสดุวสิยั 
อย่างไรกด็ ีในกรณีที
การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัย์ไม่สามารถกระทํา
ไดเ้นื
องจากความผดิของผูข้าย ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันีGทนัท ีเวน้แต่
เป็นเหตุสดุวสิยั หรอืเวน้แต่เกดิจากการที
กองทรสัตไ์ม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื
อนไขที

ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันีG  

2. เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูซ้ืGอ 

ในกรณีที
กองทรสัต์ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสําคญัตามที
ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันีG หรอืสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาตกลงกระทาํการ หรอื
ผิดคํารับรองที
เป็นสาระสําคัญตามที
ให้ไว้ในสญัญาฉบบันีG หรือสญัญาจะซืGอจะขาย
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาตกลงกระทาํการ และกองทรสัต์ไม่สามารถดําเนินการแกไ้ข
และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที
ไดร้บัแจง้หรอืทราบ
ถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานั Gน หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่
เป็นเหตุสดุวสิยั  
อย่างไรกด็ ีในกรณีที
การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัย์ไม่สามารถกระทํา
ไดเ้นื
องจากความผดิของกองทรสัต์ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันีGทนัท ีเวน้
แต่เป็นเหตุสดุวสิยั หรอืเวน้แต่เกดิจากการที
ผูข้าย ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื
อนไขที

ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันีG  

การเลิกสญัญาและการ
เรียกค่าเสียหาย 

1. ผูซ้ืGอมสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันีG โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูข้ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื
ฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันีG และเรยีกค่าเสยีหายจากผูข้ายหากมเีหตุผดินัดผดิ
สญัญาโดยความผดิของผูข้าย ทั GงนีG ค่าเสยีหายดงักล่าวจะรวมถงึค่าใชจ้่ายในการทําให้
สงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามสญัญานีGและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั Gงค่าขาดประโยชน์จาก
การไดใ้ชส้งัหารมิทรพัยใ์นช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรอืตามวตัถุประสงคข์องสญัญานีGดว้ย 
ทั GงนีG คู่สญัญาตกลงให้สทิธใินการเรยีกค่าเสยีหายซึ
งคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งอาจจะมี
ตามสญัญาฉบบันีG ยงัคงมอียู่และใชบ้งัคบัไดต่้อไปหากมกีารผดิขอ้กําหนดและเงื
อนไข
ของสญัญานีG ไม่ว่าจะมกีารใชส้ทิธใินการเลกิสญัญาฉบบันีG ตามขอ้กําหนดและเงื
อนไข
ใดๆ ของสญัญานีGหรอืไม่กต็าม 

2. ผูข้ายมสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันีG โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูซ้ืGอทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื
ฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันีG และเรยีกค่าเสยีหายจากผูซ้ืGอได ้หากมเีหตุผดินดัผดิ
สญัญาโดยความผดิของผูซ้ืGอ 

3. ใหส้ญัญาฉบบันีGเป็นอนัสิGนผลทนัท ีในกรณีดงัต่อไปนีG โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธิ
เรยีกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่าย
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หนึ
งไดเ้วน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื
น  

(1) เมื
อไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ Jในสงัหารมิทรพัย์โดยเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุอื
นใดอนั
มใิช่ความผดิของคู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหนึ
ง และคู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(2) เมื
อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันีG 
 

2.3.3 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทําการกบั JWD, BJL, JPAC, Datasafe และ PCS สําหรบัโครงการ 
เจดบัเบิ<ลยดู ีแปซฟิิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 

คู่สญัญา บรษิทั เจดบัเบิGลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“JWD”), บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จาํกดั (“BJL”), บรษิทั เจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค จาํกดั (“JPAC”), บรษิทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 
(“Datasafe”), บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จาํกดั (“PCS”) และ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จํากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื
อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 
(“กองทรสัต”์) 

ข้ อ ต ก ล ง เ บื" อ ง ต้ น
เ กี� ย ว กับ ก า ร พัฒ น า
โครงการส่วนเพิ�มเติม
ในโครงการเจดบัเบิ"ลยู
ดี แปซิฟิค 

คู่สญัญาต่างรบัทราบว่า JPAC และ/หรอื บุคคลที
 JPAC กําหนดเป็นผูด้ําเนินการก่อสรา้ง 
อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างโครงการพฒันาที
ดินที
ตั Gงอยู่ในบริเวณที
ดินที
จะซืGอใน
โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซิฟิค เพื
อเป็นโครงการอาคารคลงัห้องเยน็ และ/หรือ อาคาร
คลงัสนิคา้ พรอ้มสาํนักงาน (“โครงการส่วนเพิ�มเติมในโครงการเจดบัเบิ"ลยูดี แปซิฟิค”) 
และคู่สญัญาตกลงว่าในการดาํเนินการใดๆ ในโครงการสว่นเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิGลยูด ี
แปซิฟิค จะมีหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการที
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรอือาจมผีลกระทบต่อรายไดท้างธุรกจิในทางลบกบัโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแป
ซฟิิค ที
กองทรสัตล์งทุน   

ทั GงนีG JPAC สามารถดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของโครงการสว่นเพิ
มเตมิใน
โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค ในลกัษณะการดําเนินกจิการอาคารคลงัหอ้งเยน็ และ/หรอื 
อาคารคลงัสนิคา้ พรอ้มสาํนกังานได ้

สิทธิของกองทรสัต์ใน
ก า ร ซื" อ ห รื อ เ ช่ า
โครงการส่วนเพิ�มเติม
ในโครงการเจดบัเบิ"ลยู
ดี แปซิฟิค (Option to 
Buy/Lease) 

ภายในระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบัจากวนัที
โครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแป
ซฟิิค เริ
มเปิดดาํเนินการ ในกรณีที
กองทรสัต์มคีวามประสงคจ์ะซืGอ เช่า รบัโอน ทั Gงหมดหรอื
แต่บางส่วนของทรพัย์สินที
ใช้ในการประกอบธุรกิจในโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการ 
เจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิคของ JPAC JPAC ตกลงใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการซืGอ และ/หรอื เช่า 
และ/หรอื รบัโอนกรรมสทิธิ J และ/หรอื รบัโอนสทิธคิรอบครองซึ
งทรพัยส์นิในโครงการส่วน
เพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิคดงักล่าว (Option to Buy/Lease) ในราคา รวมทั Gง
ข้อกําหนดและเงื
อนไขที
เกี
ยวข้องที
จะได้ตกลงกัน ทั GงนีG ราคาดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรกด็ ีในกรณีที
ไม่สามารถตกลงราคา
กนัได้ คู่สญัญาตกลงให้ใชร้าคาประเมนิเฉลี
ยของผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิสองรายที
ได้รบั
ความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจดัหาผูป้ระเมนิ
มูลค่าทรัพย์สินฝ่ายละหนึ
งรายด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญาฝ่ายนั Gนๆ เอง โดยมีเงื
อนไข
ดงัต่อไปนีG 
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กองทรสัต์จะต้องใชส้ทิธดิงักล่าวต่อ JPAC โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
หนงัสอืบอกกล่าวดงักล่าวจะระบุช่วงราคาซืGอขายหรอืราคาเช่าของทรพัยส์นิดงักล่าวดว้ย 

(1) ระยะเวลาที
เกี
ยวขอ้งหลงัจากที
กองทรสัต์ไดบ้อกกล่าวกบัทาง JPAC เป็นลายลกัษณ์
อกัษรแลว้ เป็นดงันีG 

(ก) JPAC จะตอ้งทาํการตกลงกบักองทรสัตใ์นเรื
องราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 
60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที
ได้รบัหนังสอืบอกกล่าวหรอืภายในระยะเวลาอื
นที

คู่สญัญาตกลงกนั ทั GงนีG ขอ้กาํหนดและเงื
อนไขอื
นๆ ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั
กบัสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหาริมทรพัย์ (โครงการเจดบัเบิGลยูดี แปซฟิิค) และ/
หรอื สญัญาซืGอขายสงัหารมิทรพัย ์(โครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค) 

(ข) กองทรสัต์จะต้องดําเนินการให้ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการ
กองทรสัต์ และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (แลว้แต่กรณี) ภายในระยะเวลา 90 (เกา้
สบิ) วนันับจากวนัที
คู่สญัญาตกลงกนัเรื
องราคาได้หรือภายในระยะเวลาอื
นที

คู่สญัญาตกลงกนั 

(ค) กองทรสัต์จะต้องดําเนินการซืGอ และ/หรอื เช่า และ/หรอื รบัโอนกรรมสทิธิ J และ/
หรือ รบัโอนสทิธิครอบครองซึ
งทรพัย์สนิในโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการ 
เจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิคดงักล่าวให้เสรจ็สิGนภายใน 90 (เก้าสบิ) วนัหลงัจากได้รบั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. (แลว้แต่กรณี) หรอืภายในระยะเวลาอื
นที
คู่สญัญาตกลงกนั 

(2) หากกองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนในทรพัย์สินดังกล่าว คู่สญัญาจะร่วมมือกันในการ
ดาํเนินการเพื
อใหไ้ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงาน
ราชการอื
นที
เกี
ยวขอ้ง (หากม)ี 

(3) ถ้ากองทรสัต์ปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการซืGอ และ/หรอื เช่า และ/หรือ รบัโอน
กรรมสทิธิ J และ/หรอื รบัโอนสทิธิครอบครองซึ
งทรพัย์สนิในโครงการส่วนเพิ
มเติมใน
โครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิคใหเ้สรจ็สิGนไดภ้ายในระยะเวลาใดๆ ที
กําหนดขา้งต้น ให้
ถอืว่ากองทรสัตส์ละสทิธใินการซืGอ และ/หรอืเช่า และ/หรอื รบัโอนกรรมสทิธิ J และ/หรอื 
รบัโอนสทิธคิรอบครองซึ
งทรพัย์สนิในโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิGลยูด ี
แปซฟิิค ตามที
ระบุในขอ้นีG 

ในกรณีที
กองทรสัต์สละสทิธิ Jหรอืไม่ประสงคจ์ะซืGอ และ/หรอืเช่า และ/หรอื รบัโอนกรรมสทิธิ J 
และ/หรอื รบัโอนสทิธคิรอบครอง ทั Gงหมดหรอืแต่บางส่วนของทรพัยส์นิที
ใชใ้นการประกอบ
ธุรกจิในโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค หรอืไม่ลงทุนในทรพัย์สนิ
ดงักล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใด JPAC ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ทั Gงหมดหรอืแต่
บางส่วนของทรพัย์สนิที
ใช้ในการประกอบธุรกิจในโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจ
ดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค ใหแ้ก่บุคคลใดๆ ตลอดระยะเวลาที
 JPAC เป็นผูเ้ช่าตามสญัญาเช่า
ทรพัย์สนิ (โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) เว้นแต่ (ก) จะไดร้บัคํายนิยอมเป็นลายลกัษณ์
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อกัษรจากกองทรสัต ์หรอื (ข) เป็นการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัของ JWD ซึ
ง
ไม่กระทบอํานาจการควบคุมกจิการ ทั GงนีG JPAC สามารถดําเนินกจิการอาคารคลงัหอ้งเยน็ 
และ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้ พรอ้มสาํนักงาน รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการดําเนินกจิการที
มี
ลกัษณะการใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ และ/หรอื เช่าพืGนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็ และ/หรอื อาคาร
คลงัสนิค้า ซึ
งในกรณีที
การบรหิารโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค 
โดย JPAC ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชส้ิ
งอาํนวยความสะดวกสว่นกลางต่างๆ ร่วมกบัที
ดนิที
จะซืGอ
ในโครงการเจดับเบิGลยูดี แปซิฟิค อาคารที
จะซืGอในโครงการเจดบัเบิGลยูดี แปซิฟิค และ
สงัหารมิทรพัยใ์นโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค กองทรสัต์จะพจิารณาแบ่งต้นทุนค่าใชจ้่าย
ในลกัษณะ Arm’s Length คอื เป็นธุรกรรมที
มกีารต่อรองกนัโดยมสีถานะเท่าเทยีม 

การดํารงสัดส่วนการ
ถือครองหน่วยทรสัต ์

1. ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ J ("ระยะเวลาถือครอง
หน่วยทรสัต์") JWD ตกลงว่าสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ของ JWD และ/
หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนั รวมกนัทั Gงหมดจะตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของจาํนวน
หน่วยทรสัต์ทั Gงหมดของกองทรสัต์เฉพาะที
มกีารออกและเสนอขายในการเสนอขาย
หน่วยทรสัตค์รั Gงแรกเท่านั Gน 

ทั GงนีG “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้หมายความถึงบุคคลที
มีความสมัพันธ์ในลักษณะใด
ลกัษณะหนึ
งหรอืหลายลกัษณะดงัต่อไปนีG 
(1) คู่สมรสและบุตรที
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(2) นิติบุคคลและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั Gน ซึ
งถือหุ้นหรือเป็น
หุน้ส่วนในนิตบิุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่าร้อยละ 50 (ห้า
สบิ) ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Gงหมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทั Gงหมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรอื (2) แต่ทั GงนีGมใิหร้วมถงึกองทุนสาํรอง
เลีGยงชพี 

2. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไว้ขา้งต้น JWD ตกลงว่า JWD 
และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ JWD จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรสัต์ดงักล่าว
อนัจะทาํให ้JWD และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ JWD ถอืครองหน่วยทรสัต์รวมกนั
มจีาํนวนน้อยกว่าสดัสว่นที
กาํหนดไวข้า้งตน้  

การให้ความสนับสนุน
ทางการเงิน 

ตลอดระยะเวลาที
 JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS เป็นผูเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่า
ทรพัย์สนิ  JWD ตกลงจะให้การสนับสนุนทางการเงนิ รวมถึงวงเงนิสํารองเพื
อรองรบั
ค่าใชจ้่ายที
เกดิขึGนในกรณีที
 JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ขาดสภาพคล่องทาง
การเงินหรือมีเงินไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที
เกิดขึGนในการดําเนินกิจการโครงการเจ
ดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค และ/หรอื โครงการดาตา้เซฟ และ/หรอื โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ หรอื
รวมถงึวงเงนิใดๆ ที
 JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS หรอืตามที
กองทรสัต์รอ้งขอ 
เพื
อให้ JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS สามารถดําเนินกจิการโครงการเจ
ดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และ/หรอื โครงการดาต้าเซฟ และ/หรอื โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ได้
ตามวตัถุประสงคแ์ละมปีระโยชน์สงูสุดตามที
 JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ได้
มขีอ้ตกลงไวก้บักองทรสัต ์
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ก า ร ใ ห้ ก อ ง ท รัส ต์ มี
สิ ท ธิ ใ น ก า ร ใ ช้ ที� ดิ น
ภาระจํายอมและสิ� ง
อํานวยความสะดวก
ส่ ว น ก ล า ง ใ น ก า ร
ดาํเนินกิจการโครงการ
แปซิฟิค ห้องเยน็ 

1. PCS ตกลงจะดาํเนินการจดทะเบยีนใหท้ี
ดนิโฉนดที
ดนิดงัต่อไปนีGตกอยู่ในบงัคบัภาระ
จํายอม (ภารยทรพัย)์ ให้แก่ที
ดนิที
เป็นที
ตั Gงของทรพัยส์นิที
จะซืGอในโครงการแปซฟิิค  
หอ้งเยน็ (สามยทรพัย)์ (“ที�ดินภาระจาํยอมในโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็”) โดยไม่มี
ค่าตอบแทนและไม่มีกําหนดเวลา เว้นแต่ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
(Common Area Service Fee) ตามที
กาํหนดในสญัญาฉบบันีG เพื
อใหก้องทรสัต์มสีทิธิ
ในการใช้ทรัพย์สินที
จะซืGอในโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และได้ใช้หรือมีสิทธิใช้
ทรพัยส์นิ สิ
งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคใดในการดําเนินกจิการโครงการ
แปซฟิิค หอ้งเยน็ เช่นเดยีวกบัก่อนวนัที
เจา้ของทรพัยส์นิไดโ้อนกรรมสทิธิ Jในโครงการ
แปซฟิิค หอ้งเยน็ ใหแ้ก่กองทรสัต์ และเพื
อประโยชน์ในการประกอบกจิการโครงการ
แปซฟิิค หอ้งเยน็ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนีG 

(ก) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 271 บางส่วน เนืGอที
ประมาณ 0-1-22 ไร่ ซึ
งที
ดนิแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ Jของ PCS เพื
อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นทางเดนิ ทาง
รถยนต์ ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายนํGา 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ 

(ข) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 270 บางส่วน เนืGอที
ประมาณ 0-1-97 ไร่ ซึ
งที
ดนิแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ Jของ PCS เพื
อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นทางเดนิ ทาง
รถยนต์ ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายนํGา 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ 

(ค) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 56934 บางส่วน เนืGอที
ประมาณ 0-2-11 ไร่ ซึ
งที
ดนิแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ Jของ PCS เพื
อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นทางเดนิ ทาง
รถยนต์ ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายนํGา 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ 

(ง) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 35681 บางส่วน เนืGอที
ประมาณ 0-3-97 ไร่ ซึ
งที
ดนิแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ Jของ PCS เพื
อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นทางเดนิ ทาง
รถยนต์ ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายนํGา 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ 

นอกจากนีG PCS ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอนที
ดนิภาระจํายอมในโครงการแปซฟิิค 
หอ้งเยน็ดงักล่าว เวน้แต่ PCS ไดด้ําเนินการใหผู้ร้บัโอนที
ดนิภาระจํายอมในโครงการ
แปซฟิิค หอ้งเยน็ดงักล่าวยนิยอมที
จะผูกพนัตามเงื
อนไขที
กําหนดไวใ้นขอ้นีGหรอืตาม
เงื
อนไขที
จะไดต้กลงกนักบักองทรสัต ์

2. ในกรณีที
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ได้ใช้หรือมีสิทธิใช้สิ
งอํานวยความสะดวก
สว่นกลางใดในการดาํเนินกจิการโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ มาก่อนวนัที
 PCS ไดโ้อน
กรรมสทิธิ Jในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ใหแ้ก่กองทรสัต์ ไม่ว่าจะมกีารจดทะเบยีนให้
เป็นทรัพยสทิธิหรือไม่ก็ตาม PCS ตกลงยินยอมให้กองทรสัต์ ผู้เช่า บริวารของ
กองทรสัต์และผูเ้ช่า ลูกค้า และคู่คา้ของโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ มสีทิธใินการใช้สิ
ง
อํานวยความสะดวกส่วนกลางนั Gนต่อไป โดยไม่มีกําหนดระยะเวลา และไม่คิด
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 2-62 

 

(Common Area Service Fee) ตามที
กาํหนดในสญัญาฉบบันีG นอกจากนีG PCS ตกลง
จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนสิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าว เวน้แต่ PCS ได้
ดําเนินการให้ผูร้บัโอนที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั Gงของสิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าว
ยนิยอมที
จะผกูพนัตามเงื
อนไขที
กาํหนดไวใ้นขอ้นีGหรอืตามเงื
อนไขที
จะไดต้กลงกนักบั
กองทรสัต ์

3. PCS ตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมที
ดินภาระจํายอมใน
โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็และสิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง ตลอดจนดําเนินการ
ใดๆ ที
จาํเป็นเพื
อใหท้ี
ดนิภาระจาํยอมในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็และสิ
งอาํนวยความ
สะดวกส่วนกลางดงักล่าวอยู่ในสภาพด ีหรอืเมื
อได้รบัการร้องขอจากกองทรสัต์หรอื
ตวัแทนของกองทรสัต์โดยค่าใชจ้่ายของ PCS ในกรณีที
 PCS ไม่ดําเนินการดงักล่าว 
กองทรสัต์สามารถเข้าไปดําเนินการ หรือมอบหมายให้บุคคลอื
นเข้าไปดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมแทน PCS โดย PCS ตกลงที
จะรับผิดชอบและชดใช้
ค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 (เจด็จุดหา้) ต่อ
ปีของเงินทดรองจ่ายดงักล่าวโดยคํานวณจากวนัที
ได้มีการทดรองจ่ายเงนิดงักล่าว
จนถงึวนัที
กองทรสัตไ์ดร้บัเงนิชดเชยจาก PCS ครบถว้น 

ทั GงนีG  กองทรัสต์ตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบในค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
(Common Area Service Fee) ที
ต้องชําระให้แก่ PCS ในฐานะผู้ใหบ้รกิารพืGนที

สว่นกลางในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 

ก า ร ใ ห้ ก อ ง ท รัส ต์ มี
สิ ท ธิ ใ น ก า ร ใ ช้ ที� ดิ น
ภาระจํายอมและสิ� ง
อํานวยความสะดวก
ส่ ว น ก ล า ง ใ น ก า ร
ดาํเนินกิจการโครงการ
เจดบัเบิ"ลยูดี แปซิฟิค 
และโครงการดาต้าเซฟ 

1. ในกรณีที
โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และโครงการดาต้าเซฟ ไดใ้ช้หรอืมสีทิธใิชส้ิ
ง
อํานวยความสะดวกส่วนกลางใดในการดําเนินกจิการโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค 
และโครงการดาต้าเซฟ มาก่อนวนัที
 BJL และ JPAC ได้โอนกรรมสทิธิ Jในโครงการ 
เจดับเบิGลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้าเซฟ ให้แก่กองทรัสต์ ไม่ว่าจะมีการจด
ทะเบยีนใหเ้ป็นทรพัยสทิธหิรอืไม่กต็าม ซึ
งรวมถงึภาระจาํยอมบนที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 
14822 ทั Gงแปลง เนืGอที
ประมาณ 3-0-37 ไร่ ซึ
งไดม้กีารจดทะเบยีนใหต้กอยู่ในบงัคบั
ภาระจํายอม (ภารยทรพัย์) ให้แก่ที
ดนิที
เป็นที
ตั Gงของทรพัย์สนิที
จะซืGอในโครงการเจ
ดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค และโครงการดาตา้เซฟ (สามยทรพัย)์ โดยไม่มค่ีาตอบแทนและไม่มี
กําหนดเวลา (“ที
ดนิภาระจํายอม”) BJL และ JPAC  ตกลงยนิยอมใหก้องทรสัต์ ผูเ้ช่า 
บรวิารของกองทรสัต์และผูเ้ช่า ลูกคา้ และคู่คา้ของโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และ
โครงการดาต้าเซฟ มีสิทธิในการใช้ที
ดินภาระจํายอมและสิ
งอํานวยความสะดวก
สว่นกลางนั Gนต่อไป โดยไม่มกีาํหนดระยะเวลา และไม่คดิค่าตอบแทนหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ 
เวน้แต่ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ตามที

กาํหนดในสญัญาฉบบันีG นอกจากนีG BJL และ JPAC ตกลงจะไม่จาํหน่าย จ่าย โอนที
ดนิ
ภาระจํายอมและสิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าว เวน้แต่ BJL และ JPAC ได้
ดาํเนินการใหผู้ร้บัโอนที
ดนิภาระจาํยอมและที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั Gงของสิ
งอาํนวยความสะดวก
สว่นกลางดงักล่าวยนิยอมที
จะผกูพนัตามเงื
อนไขที
กําหนดไวใ้นขอ้นีGหรอืตามเงื
อนไขที

จะไดต้กลงกนักบักองทรสัต ์

2. BJL และ JPAC (แลว้แต่กรณี) ตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบในการบํารุงรกัษาและซ่อมแซม
ที
ดินภาระจํายอมและสิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที
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จาํเป็นเพื
อใหท้ี
ดนิภาระจาํยอมและสิ
งอาํนวยความสะดวกส่วนกลางอยู่ในสภาพด ีหรอื
เมื
อไดร้บัการร้องขอจากกองทรสัต์หรอืตวัแทนของกองทรสัต์โดยค่าใช้จ่ายของ BJL 
และ JPAC (แลว้แต่กรณี) ในกรณี BJL และ/หรอื JPAC (แลว้แต่กรณี) ไม่ดําเนินการ
ดังกล่าว กองทรัสต์สามารถเข้าไปดําเนินการ หรือมอบหมายให้บุคคลอื
นเข้าไป
ดาํเนินการบาํรุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน BJL และ/หรอื JPAC (แลว้แต่กรณี) โดย BJL 
และ/หรอื JPAC (แลว้แต่กรณี) ตกลงที
จะรบัผดิชอบและชดใชค่้าใชจ้่ายดงักล่าวใหแ้ก่
กองทรสัต์ทนัททีี
ไดร้บัแจง้จากกองทรสัต์ พรอ้มทั Gงชดเชยค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงนิทด
รองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 (เจด็จุดหา้) ต่อปีของเงนิทดรองจ่ายดงักล่าว
โดยคํานวณจากวนัที
ได้มีการทดรองจ่ายเงินดงักล่าวจนถึงวนัที
กองทรสัต์ได้รบัเงิน
ชดเชยจาก BJL และ/หรอื JPAC (แลว้แต่กรณี) ครบถว้น 

ทั GงนีG  กองทรัสต์ตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบในค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
(Common Area Service Fee) ที
ต้องชําระใหแ้ก่ BJL และ/หรอื JPAC ในฐานะผู้
ใหบ้รกิารพืGนที
สว่นกลางในโครงการเจดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค และ/หรอื โครงการดาตา้เซฟ 

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ 
JPAC, Datasafe และ 
PCS ดํารงไว้ ซึ� ง
ใบอนุญาตและปฏิบติั
ต า ม เ งื� อ น ไ ข แ ล ะ
ข้อกําหนดของสญัญา
ต่างๆ และกฎหมายที�
เ กี� ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร
ดาํเนินกิจการโครงการ 
เจดบัเบิ"ลยูดี แปซิฟิค, 
โ ค ร ง ก า ร ด า ต้ า เ ซ ฟ 
และโครงการแปซิฟิค 
ห้องเยน็ 

1. ตลอดระยะเวลาที
 JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS เป็นผูเ้ช่าภายใต้สญัญา
เช่าทรพัยส์นิ JWD ตกลงจะดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลอื และดาํเนินการอย่างใดๆ ให้
ใบอนุญาตต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งในการประกอบกจิการต่างๆ ในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแป
ซฟิิค และ/หรอื โครงการดาต้าเซฟ และ/หรอื โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ของ JPAC 
และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัตลอดระยะเวลาที
 JPAC และ/
หรอื Datasafe และ/หรอื PCS มฐีานะเป็นผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิ เพื
อให ้JPAC 
และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS สามารถประกอบกจิการต่างๆ ในโครงการเจ
ดบัเบิGลยดู ีแปซฟิิค และ/หรอื โครงการดาตา้เซฟ และ/หรอื โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเตม็ที
 

2. ตลอดระยะเวลาที
 JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS เป็นผูเ้ช่าภายใต้สญัญา
เช่าทรพัยส์นิ JWD จะกํากบัดูแลและใหค้วามช่วยเหลอืที
จําเป็นแก่ JPAC และ/หรอื 
Datasafe และ/หรอื PCS เพื
อให ้JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS สามารถ
ปฏบิตัิหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าทรพัย์สนิ และสญัญาอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งใน
การดําเนินกจิการโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และ/หรอื โครงการดาต้าเซฟ และ/
หรอื โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 

ก า ร ใ ช้ ชื� อ แ ล ะ
เครื�องหมายการค้า 

ตราบเท่าที
กองทรสัตย์งัคงลงทุนในทรพัยส์นิที
จะซืGอในโครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และ/
หรอื ทรพัยส์นิที
จะซืGอในโครงการดาต้าเซฟ และ/หรอื ทรพัยส์นิที
จะซืGอในโครงการแปซฟิิค 
หอ้งเยน็ ในการดาํเนินกจิการตามสญัญาก่อตั Gงทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชีG
ชวนของกองทรสัต์ JWD และ JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ตกลงยนิยอมให้
กองทรสัต ์และ/หรอื บุคคลที
กองทรสัตก์าํหนดใชช้ื
อ และ/หรอื เครื
องหมายการคา้ และ/หรอื 
ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/หรอื เครื
องหมายอื
นใดที
ใช้ในการสื
อความหมายให้
ประชาชนทั 
วไปเขา้ใจว่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ลงทุนในหรอืมไีวน้ั Gนเป็นทรพัยส์นิของบรษิทั
ในกลุ่มของ JWD และ JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการ
เจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค และ/หรอื โครงการดาต้าเซฟ และ/หรอื โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ 
ทั GงนีG ใหร้วมถงึชื
อ และ/หรอื เครื
องหมายการคา้ และ/หรอื ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ 
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และ/หรือ เครื
องหมายอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกับโครงการเจดับเบิGลยูดี แปซิฟิค และ/หรือ 
โครงการดาต้าเซฟ และ/หรอื โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ ที
 JWD และ JPAC และ/หรอื 
Datasafe และ/หรอื PCS จะไดม้ใีนอนาคตดว้ย โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายใดๆ 

การโอนสิทธิหน้าที�ตาม
สญัญา 

� ตลอดอายุของสญัญาฉบบันีG JWD, BJL, JPAC, Datasafe และ PCS จะไม่โอนสทิธ ิ
และ/หรอื หน้าที
ภายใต้สญัญาฉบบันีGให้แก่บุคคลอื
นใด โดยไม่ได้รบัความยินยอม
ล่วงหน้าจากกองทรสัตเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

� ตลอดอายุของสญัญาฉบบันีG หากกองทรสัต์โอนกรรมสทิธิ J และ/หรอื สทิธคิรอบครองใน
ทรพัยส์นิที
จะซืGอใหแ้ก่บุคคลใด  กองทรสัต์มสีทิธทิี
จะโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที
ภายใต้
สญัญาฉบบันีGให้แก่บุคคลอื
นใด โดยไม่จําต้องไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจาก JWD, 
BJL, JPAC, Datasafe และ PCS ทั GงนีGโดยการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํให ้JWD, 
BJL, JPAC, Datasafe และ PCS มหีน้าที
เกนิกว่าที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันีG  

เหตผิุดนัดผิดสญัญา หาก JWD และ/หรอื BJL และ/หรอื JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ไม่ปฏบิตัิ
ตามสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ
งในส่วนที
เป็นสาระสาํคญัของสญัญาฉบบันีG หรอืสญัญาจะซืGอจะขาย
อสงัหารมิทรพัย ์(โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) หรอืสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์
(โครงการดาต้าเซฟ) หรอืสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) 
หรือสญัญาซืGอขายสงัหาริมทรพัย์ (โครงการเจดับเบิGลยูดี แปซิฟิค) หรือสญัญาซืGอขาย
สงัหารมิทรพัย ์(โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ (โครงการเจดบัเบิGลยูด ี
แปซฟิิค) หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ (โครงการดาต้าเซฟ) หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ (โครงการ
แปซฟิิค หอ้งเยน็) หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า  และ JWD และ/หรอื BJL และ/
หรอื JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ไม่สามารถดําเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิห้
ถูกตอ้งตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัจากวนัที
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิ
สญัญานั Gนหรอืภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สญัญาไดต้กลงกนั ใหถ้อืเป็นเหตุผดินัดตามสญัญา
ฉบบันีG ซึ
งใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการเรยีกค่าเสยีหายจาก JWD และ/หรอื BJL และ/หรอื 
JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ได ้เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอืเวน้แต่ในกรณีที

การไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรอืเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันีGเป็นผลเนื
องมาจากการที

กองทรสัต์ในฐานะคู่สญัญาของสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการเจดบัเบิGลยูด ี
แปซฟิิค) หรอืสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการดาต้าเซฟ) หรอืสญัญาจะซืGอจะ
ขายอสังหาริมทรัพย์ (โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น) หรือสัญญาซืGอขายสังหาริมทรัพย ์
(โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) หรอืสญัญาซืGอขายสงัหารมิทรพัย ์(โครงการแปซฟิิค หอ้ง
เย็น) หรือสญัญาเช่าทรพัย์สนิ (โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) หรือสญัญาเช่าทรพัย์สนิ 
(โครงการดาตา้เซฟ) หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ (โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) หรอืขอ้ตกลงตาม
การรบัประกนัค่าเช่า ไม่ปฏบิตัหิน้าที
ตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์
(โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) หรอืสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการดาต้า
เซฟ) หรอืสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) หรอืสญัญาซืGอ
ขายสงัหาริมทรัพย์ (โครงการเจดับเบิGลยูดี แปซิฟิค) หรือสญัญาซืGอขายสงัหาริมทรัพย ์
(โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ (โครงการเจดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) หรอื
สญัญาเช่าทรพัย์สนิ (โครงการดาต้าเซฟ) หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ (โครงการแปซฟิิค หอ้ง
เยน็) หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอืเวน้แต่ไดก้ําหนดไวเ้ป็นอย่างอื
นในสญัญา
ฉบบันีG  
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ทั GงนีG ในกรณีที
กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหาริมทรัพย์ (โครงการเจ
ดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) และ/หรอื สญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการดาต้าเซฟ) 
และ/หรอื สญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) และ/หรอื สญัญา
ซืGอขายสังหาริมทรัพย์ (โครงการเจดับเบิGลยูดี แปซิฟิค) และ/หรือ สัญญาซืGอขาย
สงัหารมิทรพัย์ (โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) และ/หรอื สญัญาเช่าทรพัย์สนิ (โครงการเจ
ดบัเบิGลยูด ีแปซฟิิค) และ/หรอื สญัญาเช่าทรพัยส์นิ (โครงการดาต้าเซฟ) และ/หรอื สญัญา
เช่าทรพัย์สนิ (โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็) และ/หรือ ข้อตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า 
ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื
อนไขของสญัญาดงักล่าว กองทรสัตม์สีทิธใิชเ้หตุดงักล่าวถอืเป็นเหตุ
เลกิสญัญาภายใตส้ญัญาฉบบันีGเช่นกนั 

การมีผลใช้บังคับของ
สัญญาการเลิกสัญญา
แ ล ะ ก า ร เ รี ย ก
ค่าเสียหาย 

� สญัญาฉบบันีGมผีลบงัคบัใชน้บัแต่วนัที
ทาํสญัญาฉบบันีGและใหม้ผีลใชบ้งัคบัตลอดไป เวน้
แต่ที
ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื
นในสญัญาฉบับนีGหรือเว้นแต่จะมีการเลิกสญัญาตาม
ขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของสญัญาฉบบันีG 

� กองทรสัต์มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันีGโดยบอกกล่าวใหแ้ก่ JWD และ/หรอื BJL และ/หรอื 
JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืฟ้องรอ้งให้
ปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีG และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจาก JWD และ/หรอื BJL และ/หรอื 
JPAC และ/หรอื Datasafe และ/หรอื PCS ได้ หากมเีหตุผดินัดตามที
กําหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันีG หรอืเมื
อผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกองทรสัต ์

 

2.3.4 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทาํการกบั TIP สาํหรบัโครงการทพิย ์7 

คู่สญัญา บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิGง จาํกดั (“TIP”) และ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื
อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
(“กองทรสัต”์) 

มาตรการลดความเสี�ยง
ในการสูญเสียรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการ  
 

1. ภายในระยะเวลา 3 (สาม) ปีนับตั Gงแต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ J หากมค่ีาเช่าและ
ค่าบรกิารที
ไดร้บัจากทรพัยส์นิที
จะซืGอเป็นจาํนวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปี
ที
กองทรสัตค์าดการณ์ไวต้ามตารางที
ระบุดา้นล่างนีG เพื
อเป็นมาตรการลดความเสี
ยงใน
การสญูเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต ์TIP ยนิยอมที
จะชําระส่วนที
ขาด
จากค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส โดยมเีงื
อนไขตามที

ระบุในขอ้ 2 ดา้นล่าง 

ชื�อยูนิต 

พื"นที�เช่า
ต่อเดือน  
(ตาราง
เมตร) 

ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี (บาท) 

ปีที� 1 ปีที� 1 ปีที� 1 ปีที� 1 

ไตรมาสที� 1  
(1 ม.ค. 

2561 ถึง 31 
มี.ค. 2561)/1 

ไตรมาสที� 2 
(1 เม.ย. 2561 

ถึง 30 มิ.ย. 
2561) 

ไตรมาสที� 3 
(1 ก.ค. 2561 
ถึง 30 ก.ย. 

2561) 

ไตรมาสที� 4 
(1 ต.ค. 2561 ถึง 
31 ธ.ค. 2561) 

TIP7-8 
(PD2) 

5,701.50 3,120,000 3,120,000 3,120,000 2,730,000 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 2-66 

 

TIP7-10 
(PD4) 

5,292.00 2,599,779 2,773,097 2,859,756 2,859,756 

TIP7-11 
(PD5) 

4,804.00 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 

TIP7-12 
(PD6) 

3,940.70 2,008,500 2,008,500 2,008,500 2,008,500 

TIP7-13 
(PD7) 

1,912.90 960,000 960,000 960,000 960,000 

รวม 21,651.10 11,058,279 11,231,597 11,318,256 10,928,256 

 

ชื�อยูนิต 

พื"นที�เช่า
ต่อเดือน  
(ตาราง
เมตร) 

ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี (บาท) 

ปีที� 2 ปีที� 2 ปีที� 2 ปีที� 2 

ไตรมาสที� 1  
(1 ม.ค. 

2562 ถึง 31 
มี.ค. 2562) 

ไตรมาสที� 2 
(1 เม.ย. 2562 

ถึง 30 มิ.ย. 
2562) 

ไตรมาสที� 3 
(1 ก.ค. 2562 
ถึง 30 ก.ย. 

2562) 

ไตรมาสที� 4 
(1 ต.ค. 2562 ถึง 
31 ธ.ค. 2562) 

TIP7-8 
(PD2) 

5,701.50 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,857,400 

TIP7-10 
(PD4) 

5,292.00 2,859,756 2,863,408 2,865,234 2,865,234 

TIP7-11 
(PD5) 

4,804.00 2,370,000 2,370,000 2,425,300 2,535,900 

TIP7-12 
(PD6) 

3,940.70 2,008,500 2,008,500 2,008,500 2,008,500 

TIP7-13 
(PD7) 

1,912.90 960,000 960,000 1,004,800 1,027,200 

รวม 21,651.10 10,928,256 10,931,908 11,033,834 11,294,234 

 

ชื�อยูนิต 

พื"นที�เช่า
ต่อเดือน  
(ตาราง
เมตร) 

ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี (บาท) 

ปีที� 3 ปีที� 3 ปีที� 3 ปีที� 3 

ไตรมาสที� 1  
(1 ม.ค. 

2563 ถึง 31 
มี.ค. 2563) 

ไตรมาสที� 2 
(1 เม.ย. 2563 

ถึง 30 มิ.ย. 
2563) 

ไตรมาสที� 3 
(1 ก.ค. 2563 
ถึง 30 ก.ย. 

2563) 

ไตรมาสที� 4 
(1 ต.ค. 2563 ถึง 
31 ธ.ค. 2563) 

TIP7-8 
(PD2) 

5,701.50 2,921,100 2,921,100 2,921,100 2,921,100 

TIP7-10 
(PD4) 

5,292.00 2,865,234 2,865,234 2,865,234 2,865,234 

TIP7-11 
(PD5) 

4,804.00 2,535,900 2,535,900 2,535,900 2,535,900 

TIP7-12 
(PD6) 

3,940.70 2,008,500 2,008,500 2,055,365 2,149,095 

TIP7-13 
(PD7) 

1,912.90 1,027,200 1,027,200 1,027,200 1,027,200 

รวม 21,651.10 11,357,934 11,357,934 11,404,799 11,498,529 
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(“ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี”)   

ในการนีG สาํหรบัไตรมาสใดที
 TIP จะต้องมกีารชําระจํานวนเงนิส่วนต่างของค่าเช่าและ
ค่าบรกิารรวมต่อปีดงักล่าวนีG กองทรสัตจ์ะจดัทาํใบแจง้หนีG ณ สิGนไตรมาสใหแ้ก่ TIP และ 
TIP ตกลงจะชาํระเงนิสว่นต่างของค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีทั Gงจํานวนตามที
กําหนด
ในใบแจง้หนีGดงักล่าวภายใน 15 (สบิห้า) วนันับจากวนัที
 TIP ได้รบัใบแจง้หนีGนั Gนจาก
กองทรสัต ์

2. กองทรสัตจ์ะพจิารณาจาํนวนเงนิสว่นต่างของค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีทั Gงหมดที
ได้
เรยีกเกบ็จาก TIP ในแต่ละปี โดยกองทรสัตต์กลงว่า 

(1) ในกรณีที
กองทรสัต์ไดเ้รยีกเกบ็จํานวนเงนิส่วนต่างของค่าเช่าและค่าบรกิารรวม
ต่อปีจาก TIP สาํหรบัตลอดทั Gงปีไวม้ากกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีในปีนั Gน 
กองทรสัตจ์ะคนืจาํนวนเงนิสว่นที
ไดเ้รยีกเกบ็ไวเ้กนินั Gนใหแ้ก่ TIP 

(2) ในกรณีที
กองทรสัต์ไดเ้รยีกเกบ็จํานวนเงนิส่วนต่างของค่าเช่าและค่าบรกิารรวม
ต่อปีจาก TIP สาํหรบัตลอดทั Gงปีไวน้้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีในปีนั Gน 
กองทรสัตจ์ะเรยีกเกบ็จาํนวนเงนิสว่นที
ขาดนั Gนจาก TIP 

ทั GงนีG เพื
อประโยชน์แห่งความชดัเจน ในกรณีที
กองทรสัต์มค่ีาเช่าและค่าบรกิารจาก
ทรพัยส์นิที
จะซืGอสว่นเกนิจากค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปี (ไม่ว่าภายหลงัจากการคนื
จาํนวนเงนิสว่นเกนิใหแ้ก่ TIP ตามขอ้ 2 (1) หรอืจากสาเหตุใดกต็าม) คู่สญัญาตกลงให้
รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารจากทรพัยส์นิที
จะซืGอสว่นเกนินั Gนเป็นของกองทรสัต ์

3. เพื
อเป็นการรบัรองการปฏบิตัหิน้าที
ของ TIP ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 1 และ ขอ้ 2 TIP ตก
ลงวางเงินสดให้แก่กองทรัสต์ ณ วันแรกของแต่ละปีนับตั Gงแต่วันจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิ Jเป็นจาํนวนดงัต่อไปนีG 

 
ปีที�นับตั "งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิH  

ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 

จํา น ว น เ งิ น ที�
เรียกเกบ็ (บาท) 

- 7,040,600 2,865,460 

 
ห น้ า ที� ใ น ก า ร ชํ า ร ะ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ปรบัปรุง/เปลี�ยนแปลง
ทรพัยสิ์นที�จะซื"อ 

ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ J TIP ตกลงจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในกรณีที
มค่ีาใชจ้่ายในการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื เปลี
ยนแปลงทรพัยส์นิ
ที
จะซืGอ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ซึ
งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง ระบบป้องกนัอคัคภียั การทาสอีาคาร 
รั Gวและประตูรอบแปลงทรพัยส์นิที
จะซืGอ ระบบสาธารณูปโภคที
เชื
อมต่อจากผูใ้หบ้รกิารในการ
บรหิารและบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง โครงสร้างอาคาร การซ่อมแซมอาคารหรอื
พืGนดนิบรเิวณทรพัยส์นิที
จะซืGอจากพืGนทรุดตวั (ถา้ม)ี 

หน้าที�ในการชําระภาษี
โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที� ดิ น ที�

TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการชาํระค่าภาษโีรงเรอืนและที
ดนิหรอืภาษอีื
นใดที
มลีกัษณะ
เดยีวกนัที
เกี
ยวเนื
องกบัทรพัยส์นิที
จะซืGอซึ
งไดเ้กดิขึGนหรอือาจมขีึGนทั Gงก่อนหรอืจนกระทั 
งถงึ
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เกี�ยวเนื�องกบัทรพัยสิ์น
ที�จะซื"อ 

วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ Jและตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับจากวนัจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิ J 

สิทธิในการปฏิเสธก่อน 
(Right of First Refusal) 

1. ภายในระยะเวลา 5 (หา้) ปีนับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ J หาก TIP และ/หรอื 
บุคคลที
เกี
ยวขอ้งกบั TIP มคีวามประสงคจ์ะจําหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่า (ที
มใิช่เป็น
การให้เช่าพืGนที
ในการดําเนินธุรกจิให้เช่าพืGนที
อาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานแก่
ลกูคา้ทั 
วไปตามปกตทิางการคา้ อนึ
ง เพื
อประโยชน์แห่งความชดัเจน การดําเนินธุรกจิ
ตามปกตทิางการคา้ของ TIP ไดแ้ก่ การสรา้งอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานเพื
อให้
เช่าหรือเพื
อขายให้แก่ลูกค้า) ไม่ว่าทั Gงหมดหรอืแต่บางส่วนของทรพัย์สนิที
ใช้ในการ
ประกอบธุรกจิอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานใหเ้ช่าที
 TIP เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ J 
ให้แก่ทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ (“ทรพัย์สินที�อยู่ภายใต้สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน”) TIP ตกลงว่า TIP และ/หรอื บุคคลที
เกี
ยวขอ้งกบั TIP จะดําเนินการให้
กองทรสัต์ได้รบัสทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนใน
ทรพัยส์นิที
อยู่ภายใตส้ทิธใินการปฏเิสธก่อนดงักล่าวนั Gน 

2. การใชส้ทิธกิารปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ของกองทรสัต์ตามขอ้ 1 ต้อง
เป็นไปตามขั Gนตอนและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนีG 

เมื
อ TIP และ/หรอื บุคคลที
เกี
ยวขอ้งกบั TIP มคีวามประสงคจ์ะจําหน่าย จ่าย โอน 
หรอืใหเ้ช่าทรพัย์สนิที
อยู่ภายใต้สทิธใินการปฏเิสธก่อน ให้แก่ทรสัต์เพื
อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ หรอืได้รบัขอ้เสนอจากทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ใดซึ
ง
ประสงค์จะซืGอ รบัโอน หรอืเช่าทรพัย์สนิที
อยู่ภายใต้สทิธใินการปฏเิสธก่อนดงักล่าว 
TIP จะบอกกล่าว และ/หรอื จะดําเนินการใหบุ้คคลที
เกี
ยวขอ้งกบั TIP บอกกล่าวให้
กองทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหนังสอืบอกกล่าวดงักล่าวจะต้องระบุถึง
รายละเอยีดของทรพัย์สนิที
อยู่ภายใต้สทิธใินการปฏเิสธก่อนที
จะจําหน่าย จ่าย โอน 
หรอืใหเ้ช่า รวมทั Gงขอ้มูลที
เพยีงพอสําหรบัการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของผูป้ระเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิ และขอ้กําหนดและเงื
อนไขที
สาํคญั รวมถงึ (ก) ช่วงราคาที
ประสงคจ์ะ
ขายหรอืค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า (ซึ
งเป็นช่วงราคาหรอืค่าเช่าตลอดระยะเวลา
การเช่าที
หกัค่าใช้จ่ายที
 TIP จะเป็นผู้รบัผิดชอบในการขายหรอืให้เช่า) และ (ข) 
ค่าใชจ้่ายที
สมเหตุสมผลที
 TIP จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการขายหรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นิที
อยู่
ภายใต้สทิธใินการปฏเิสธก่อนดงักล่าวแก่กองทรสัต์ด้วย (“คาํเสนอ”) ทั GงนีG หากคํา
เสนอที
 TIP จดัส่งให้กองทรสัต์ ไม่เพยีงพอสาํหรบัการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของผู้
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ กองทรสัตม์สีทิธริอ้งขอให ้TIP จดัสง่ขอ้มลูเพิ
มเตมิสาํหรบัการ
ดาํเนินการดงักล่าวได ้โดยกองทรสัตจ์ะแจง้ความประสงคใ์นการลงทุนหรอืตอบปฏเิสธ
การลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรให ้ TIP และ/หรอื บุคคลที
เกี
ยวขอ้งกบั TIP (แลว้แต่
กรณี) ทราบภายในระยะเวลา 60 (หกสบิ) วนันบัจากวนัที
กองทรสัตไ์ดร้บัคาํเสนอ หรอื
วนัที
กองทรสัต์ไดร้บัขอ้มูลครบถ้วนสําหรบัการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของผู้ประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณีใดจะเกดิขึGนที
หลงั) หรอืภายในระยะเวลาอื
นที
คู่สญัญาตก
ลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทั GงนีG ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดกต็าม TIP ตกลงว่า TIP และ/หรอื บุคคลที
เกี
ยวขอ้ง
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กบั TIP จะไม่เปิดเผยช่วงราคาหรอืค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าของทรพัยส์นิที
อยู่
ภายใต้สทิธิในการปฏิเสธก่อน และข้อกําหนดและเงื
อนไขที
ได้รบัจากกองทรสัต์ให้
บุคคลใด ๆ ทราบ 

การให้กองทรสัตมี์สิทธิ
ในการใช้ที� ดินภาระจํา
ย อ ม ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กิจการโครงการทิพย ์7 

1. TIP และเจา้ของที
ดนิตกลงจะร่วมมอืกบัเจา้ของกรรมสทิธิ Jในที
ดนิโฉนดที
ดนิดงัต่อไปนีG 
และจดทะเบยีนใหท้ี
ดนิโฉนดที
ดนิดงัต่อไปนีGตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอม (ภารยทรพัย)์ 
ให้แก่ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 144679 ซึ
งเป็นที
ตั Gงของทรพัย์สนิที
จะซืGอ (สามยทรพัย์) 
(“ที�ดินภาระจาํยอม”) โดยไม่มค่ีาตอบแทนและไม่มกีําหนดเวลา เว้นแต่ค่าดูแลระบบ
สาธารณูปโภคสว่นกลาง (Common Area Service Fee) ตามที
กาํหนดในสญัญาฉบบันีG 
เพื
อให้กองทรสัต์มสีทิธใินการใช้ทรพัยส์นิที
จะซืGอ และได้ใช้หรอืมสีทิธใิชท้รพัย์สนิ สิ
ง
อํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคใดในการดําเนินกิจการโครงการทิพย์ 7 
เช่นเดียวกับก่อนวนัที
เจ้าของทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ Jในโครงการทิพย์ 7 ให้แก่
กองทรสัต์ และเพื
อประโยชน์ในการประกอบกจิการโครงการทพิย ์7 ตามรายละเอยีด
ดงัต่อไปนีG 

(ก) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 117684  ทั Gงแปลง เนืGอที
ประมาณ 0-2-94.1 ไร่ ซึ
งที
ดนิ
แปลงดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ Jรวมของนายพบิูลยศ์กัดิ J ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพร
เทพ ไกรศกัดาวฒัน์ เพื
อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นทางเดนิ ทางรถยนต ์ทางเขา้-
ออกสู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายนํG า ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ 

(ข) ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 128151 บางส่วน เนืGอที
ประมาณ 1-0-0 ไร่ ซึ
งที
ดนิแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ Jรวมของนายพบิูลย์ศกัดิ J ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ 
ไกรศกัดาวฒัน์ เพื
อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางเขา้-ออก
สู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายนํGา ตลอดจนสาธารณูปโภค
ต่างๆ 

2. TIP ตกลงว่า TIP หรอืบุคคลที
 TIP มอบหมายจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการบาํรุงรกัษาและ
ซ่อมแซมที
ดนิภาระจํายอม ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที
จําเป็นเพื
อใหท้ี
ดนิภาระจํายอม
ดังกล่าวอยู่ในสภาพดี หรือเมื
อได้รับการร้องขอจากกองทรัสต์หรือตัวแทนของ
กองทรสัต์โดยค่าใช้จ่ายของ TIP ในกรณีที
 TIP หรือบุคคลที
 TIP มอบหมายไม่
ดาํเนินการดงักล่าว กองทรสัตส์ามารถเขา้ไปดาํเนินการ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื
นเขา้
ไปดาํเนินการบาํรุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน TIP หรอืบุคคลที
 TIP มอบหมาย โดย TIP 
ตกลงที
จะรบัผิดชอบและชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัรา
เท่ากบัรอ้ยละ 7.5 (เจด็จุดหา้) ต่อปีของเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวโดยคํานวณจากวนัที
ได้
มกีารทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถงึวนัที
กองทรสัตไ์ดร้บัเงนิชดเชยจาก TIP ครบถว้น 

ทั GงนีG  กองทรัสต์ตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบในค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
(Common Area Service Fee) ที
ต้องชําระใหแ้ก่ TIP หรอืบุคคลที
 TIP มอบหมาย ใน
ฐานะผูใ้หบ้รกิารพืGนที
สว่นกลางในโครงการทพิย ์7 

การให้กองทรสัตมี์สิทธิ
ใ น ก า ร ใ ช้ สิ� ง อํา น ว ย

ในกรณีที
โครงการทพิย์ 7 ได้ใช้หรอืมีสทิธใิช้สิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลางใดในการ
ดําเนินกจิการโครงการทพิย ์7 มาก่อนวนัที
เจา้ของทรพัยส์นิได้โอนกรรมสทิธิ Jในโครงการ
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ความสะดวกส่วนกลาง
ในการดําเนินกิจการ
โครงการทิพย ์7 

ทพิย ์7 ใหแ้ก่กองทรสัต ์ไม่ว่าจะมกีารจดทะเบยีนใหเ้ป็นทรพัยสทิธหิรอืไม่กต็าม ซึ
งรวมถงึ
ภาระจาํยอมบนที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 117684 ทั Gงแปลง เนืGอที
ประมาณ 0-2-94.1 ไร่ ซึ
งไดม้ี
การจดทะเบียนให้ตกอยู่ในบงัคบัภาระจํายอม (ภารยทรพัย์) ให้แก่ที
ดนิโฉนดที
ดินเลขที
 
128496, 128498, 128499, 128500 และ 3572 ซึ
งเป็นที
ตั Gงของทรพัยส์นิที
จะซืGอในโครงการ
ทพิย ์7 (สามยทรพัย)์ โดยไม่มค่ีาตอบแทนและไม่มกีาํหนดเวลา และภาระจํายอมบางส่วนบน
ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 128151 เนืGอที
ประมาณ 1-0-0  ไร่ ซึ
งไดม้กีารจดทะเบยีนใหต้กอยู่ใน
บงัคบัภาระจํายอม (ภารยทรพัย)์ ใหแ้ก่ที
ดนิโฉนดที
ดนิเลขที
 128496, 128498, 128499, 
128500 และ 3572 ซึ
งเป็นที
ตั Gงของทรพัยส์นิที
จะซืGอในโครงการทพิย ์7 (สามยทรพัย)์ โดย
ไม่มค่ีาตอบแทนและไม่มกีาํหนดเวลา (รวมเรยีกว่า “ที
ดนิภาระจาํยอม”) TIP และเจา้ของที
ดนิ
ตกลงยนิยอมใหก้องทรสัต ์บรวิารของกองทรสัต ์และลกูคา้ คู่คา้ของโครงการทพิย ์7 มสีทิธใิน
การใช้ที
ดินภาระจํายอมและสิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลางนั Gนต่อไป โดยไม่มีกําหนด
ระยะเวลา และไม่คิดค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ตามที
กําหนดในสญัญาฉบบันีG นอกจากนีG หาก 
TIP และ/หรอื เจา้ของที
ดนิประสงคจ์ะจําหน่าย จ่าย โอนสิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง
ดงักล่าวให้แก่บุคคลใด TIP และ/หรอื เจา้ของที
ดนิจะแจง้ให้กองทรสัต์ทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) วนัก่อนการจําหน่าย จ่าย โอนสิ
งอํานวยความ
สะดวกสว่นกลางดงักล่าว และ TIP และ/หรอื เจา้ของที
ดนิจะดําเนินการใหผู้ร้บัโอนที
ดนิอนั
เป็นที
ตั Gงของสิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าวยินยอมที
จะผูกพนัตามเงื
อนไขที

กาํหนดไวใ้นขอ้นีG  

TIP ตกลงว่า TIP หรอืบุคคลที
 TIP มอบหมายจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการบํารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมสิ
งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที
จําเป็นเพื
อให้สิ
ง
อํานวยความสะดวกส่วนกลางอยู่ในสภาพดี หรอืเมื
อได้รบัการร้องขอจากกองทรสัต์หรือ
ตวัแทนของกองทรสัต์โดยค่าใชจ้่ายของ TIP ในกรณี TIP หรอืบุคคลที
 TIP มอบหมายไม่
ดําเนินการดงักล่าว กองทรสัต์สามารถเขา้ไปดําเนินการ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื
นเขา้ไป
ดาํเนินการบาํรุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน TIP หรอืบุคคลที
 TIP มอบหมาย โดย TIP ตกลงที

จะรบัผิดชอบและชดใช้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ทนัทีที
ได้รบัแจ้งจากกองทรสัต ์
พรอ้มทั Gงชดเชยค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 (เจด็
จุดหา้) ต่อปีของเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวโดยคาํนวณจากวนัที
ไดม้กีารทดรองจ่ายเงนิดงักล่าว
จนถงึวนัที
กองทรสัตไ์ดร้บัเงนิชดเชยจาก TIP ครบถว้น 

ทั GงนีG กองทรสัต์ตกลงเป็นผู้รบัผดิชอบในค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common 
Area Service Fee) ที
ต้องชําระใหแ้ก่ TIP และ/หรอื บุคคลที
 TIP มอบหมาย ในฐานะผู้
ใหบ้รกิารพืGนที
สว่นกลางในโครงการทพิย ์7  

การถือหุ้นและการดาํรง
สัดส่วนการถือหุ้นใน
ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรพัย ์

ตลอดระยะเวลาที
บรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั (“งานสมบูรณ์”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ภายใตส้ญัญาแต่งตั Gงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์TIP ตกลงจะดําเนินการใหส้ดัส่วนการถอืหุน้
ในงานสมบูรณ์ไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 50 (หา้สบิ) ของจํานวนหุน้ที
ออกและจําหน่ายแลว้ทั Gงหมด
ของงานสมบูรณ์ จะถอืโดยบุคคลใดบุคคลหนึ
งหรอืรวมกนัตามรายชื
อดงัต่อไปนีG เวน้แต่จะ
ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัต ์
(1) นายพบิลูยศ์กัดิ J ไกรศกัดาวฒัน์ 
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(2) นางสมศร ีไกรศกัดาวฒัน์ 
(3) นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ 
(4) นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 
(5) นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ 
(6) นางพรทพิย ์พบิลูนครนิทร ์
(7) บรษิทัในเครอื และ/หรอื บรษิทัในกลุ่มของ TIP 

การดาํรงสดัส่วนการ
ถือครองหน่วยทรสัต ์

1. ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ J ("ระยะเวลาถือครอง
หน่วยทรสัต์") TIP ตกลงว่าสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ของ TIP และ/หรอื 
กลุ่มบุคคลเดยีวกนั รวมกนัทั Gงหมดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 (หนึ
งจุดห้า) ของ
จํานวนหน่วยทรสัต์ทั Gงหมดของกองทรสัต์เฉพาะที
มกีารออกและเสนอขายในการเสนอ
ขายหน่วยทรสัตค์รั Gงแรกเท่านั Gน 

ทั GงนีG “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้หมายความถึงบุคคลที
มีความสมัพันธ์ในลักษณะใด
ลกัษณะหนึ
งหรอืหลายลกัษณะดงัต่อไปนีG 
(1) คู่สมรสและบุตรที
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(2) นิติบุคคลและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั Gน ซึ
งถือหุ้นหรือเป็น
 หุน้ส่วนในนิตบิุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่าร้อยละ 50 (ห้า
 สบิ) ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Gงหมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทั Gงหมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรอื (2) แต่ทั GงนีGมใิหร้วมถงึกองทุนสาํรอง
เลีGยงชพี 

2. ตลอดระยะเวลาการถอืครองหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไวข้า้งต้น TIP ตกลงว่า TIP และ/
หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ TIP จะไม่จาํหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรสัตด์งักล่าวอนัจะทํา
ให ้TIP และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ TIP ถอืครองหน่วยทรสัต์รวมกนัมจีํานวน
น้อยกว่าสดัสว่นที
กาํหนดไวข้า้งตน้ 

การใช้ชื�อและ
เครื�องหมายการค้า 

 

ตราบเท่าที
กองทรสัต์ยงัคงลงทุนในทรพัยส์นิที
จะซืGอในโครงการทพิย ์7 TIP ตกลงยนิยอม
ใหก้องทรสัต ์และ/หรอื บุคคลที
กองทรสัต์กําหนดใชช้ื
อ และ/หรอื เครื
องหมายการคา้ และ/
หรือ ตราสัญลักษณ์ และ/หรือ รูปภาพ และ/หรือ เครื
องหมายอื
นใดที
ใช้ในการสื
อ
ความหมายให้ประชาชนทั 
วไปเข้าใจว่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนในหรือมีไว้นั Gนเป็น
ทรพัย์สนิของบรษิัทในกลุ่มของ TIP ที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการทพิย์ 7 ทั GงนีG ให้รวมถึงชื
อ 
และ/หรือ เครื
องหมายการค้า และ/หรือ ตราสญัลักษณ์ และ/หรือ รูปภาพ และ/หรือ 
เครื
องหมายอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการทพิย ์7 ที
 TIP จะไดม้ใีนอนาคตด้วย เพื
อการ
ดําเนินกิจการตามสัญญาก่อตั Gงทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีGชวนของ
กองทรสัต ์โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายใดๆ 

ข้อตกลงในการจดัการ
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาที
งานสมบูรณ์ปฏบิตัหิน้าที
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ TIP  
ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า ทุกครั Gงที
มีผู้สนใจเช่าอาคารคลงัสนิค้า TIP จะดําเนินการให้งาน
สมบรูณ์เสนอทรพัยส์นิทั Gงหมดใหลู้กคา้เป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจโดยไม่มกีารแบ่งแยกว่าเป็น
ทรัพย์สินของฝ่ายใด รวมถึงการกําหนดค่าเช่าและค่าบริการสําหรับอาคารที
สามารถ
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เทยีบเคยีงกนัได ้ทั Gงในดา้นขนาด ทาํเล รปูแบบ และอายุ ใหอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกนั เพื
อให้
เกดิความโปร่งใส และใหข้อ้มลูที
เพยีงพอแก่ลกูคา้ในการตดัสนิใจ 

ก า รโ อ น สิ ท ธิ ห น้ า ที�
ตามสญัญา 

� ตลอดอายุของสญัญาฉบบันีG TIP จะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที
ภายใต้สญัญาฉบบันีG
ให้แก่บุคคลอื
นใด โดยไม่ได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

� ตลอดอายุของสญัญาฉบบันีG หากกองทรสัต์โอนกรรมสทิธิ J และ/หรอื สทิธคิรอบครองใน
ทรพัยส์นิที
จะซืGอใหแ้ก่บุคคลใด กองทรสัต์มสีทิธทิี
จะโอนสทิธ ิ และ/หรอื หน้าที
ภายใต้
สญัญาฉบบันีGใหแ้ก่บุคคลอื
นใด โดยไม่จาํตอ้งไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจาก TIP ทั GงนีG
โดยการดําเนินการดงักล่าวจะต้องไม่ทําให ้ TIP มหีน้าที
เกนิกว่าที
ได้ระบุไว้ในสญัญา
ฉบบันีG 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา หาก TIP ไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ
งในส่วนที
เป็นสาระสาํคญัของสญัญาฉบบันีG หรอื
สญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์และ TIP ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏบิตัิให้
ถูกตอ้งตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัจากวนัที
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิ
สญัญานั Gนหรอืภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สญัญาไดต้กลงกนั ใหถ้อืเป็นเหตุผดินัดตามสญัญา
ฉบบันีG ซึ
งใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการเรยีกค่าเสยีหายจาก TIP ได ้เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั 
หรอืเวน้แต่ในกรณีที
การไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื
อนไขที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันีGเป็นผล
เนื
องมาจากการที
กองทรสัต์ในฐานะคู่สญัญาของสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย์ ไม่
ปฏบิตัหิน้าที
ตามที
กําหนดไวใ้น สญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืเวน้แต่ไดก้ําหนด
ไวเ้ป็นอย่างอื
นในสญัญาฉบบันีG  

ทั GงนีG ในกรณีที
กองทรสัต์ใชส้ทิธเิลกิสญัญาจะซืGอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์ภายใต้ขอ้กําหนด
และเงื
อนไขของสญัญาดงักล่าว กองทรสัตม์สีทิธใิชเ้หตุดงักล่าวถอืเป็นเหตุเลกิสญัญาภายใต้
สญัญาฉบบันีGเช่นกนั 

การมีผลใช้บังคับของ
สัญญาการเลิกสัญญา
แ ล ะ ก า ร เ รี ย ก
ค่าเสียหาย 

� สญัญาฉบบันีGมผีลบงัคบัใชน้บัแต่วนัที
ทาํสญัญาฉบบันีGและใหม้ผีลใชบ้งัคบัตลอดไป เวน้
แต่ที
ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื
นในสญัญาฉบับนีGหรือเว้นแต่จะมีการเลิกสญัญาตาม
ขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของสญัญาฉบบันีG 

� กองทรสัต์มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันีGโดยบอกกล่าวใหแ้ก่ TIP ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันีG และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจาก TIP ได ้หากมี
เหตุผิดนัดตามที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันีG หรือเมื
อผู้ถือหน่วยทรสัต์มีมติให้เลิก
กองทรสัต ์

 

2.4 การทาํธรุกรรมของกองทรสัตก์บับุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
- ไม่ม ี- 
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2.5 การกู้ยืมเงิน 
2.5.1 สรปุสาระสาํคญัของสญัญากู้ยืมเงิน 

การเขา้ลงทุนในครั GงนีGของกองทรสัต ์กองทรสัต์จะใชแ้หล่งเงนิทุนส่วนหนึ
งจากการกูย้มืเงนิ โดยกองทรสัต์จะเขา้
ทาํสญัญาเงนิกูก้บัธนาคารพาณิชย ์และ/หรอื สถานบนัการเงนิ (“ผู้ให้กู้”)  ภายหลงัวนัจดัตั Gงกองทรสัต์ และก่อน
วนัที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกในครั GงนีG ทั GงนีG ผูใ้หกู้ไ้ดเ้สนอวงเงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวนไม่เกนิ 665.00 ลา้นบาท 
หรอืไม่เกนิร้อยละ 30 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวม เพื
อใช้สําหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกั โดยข้อกําหนดและ
เงื
อนไขของการกูย้มืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามที
กาํหนดในสญัญาเงนิกูร้ะหว่างกองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้ ้โดยมเีงื
อนไข
ที
สาํคญัดงัต่อไปนีG 
 
ผูใ้หกู้ ้ ธนาคารพาณิชย ์และ/หรอื สถาบนัการเงนิ 
ผูกู้ ้ ทรสัตกีระทาํในนามของทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
วงเงนิกู ้ ไม่เกนิ  665.00 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบีGย อตัราดอกเบีGยอ้างองิตามอตัราดอกเบีGย MLR (Minimum Loan 

Rate) หรอื อตัราดอกเบีGยอ้างองิตามอตัราดอกเบีGยอื
น โดยอตัรา
ดอกเบีGยในปีที
 1 จะไม่เกนิอตัราดอกเบีGยเทยีบเท่าอตัราดอกเบีGย 
MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอ้ยละ 2.00 และอตัราดอกเบีGย
ตลอดอายุสัญญาเงินกู้จะไม่เกินอัตราดอกเบีGยเทียบเท่าอัตรา
ดอกเบีGย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอ้ยละ 1.25 
 
โดยอตัราดอกเบีGย “MLR” (Minimum Loan Rate) คอืผลเฉลี
ยของ
อตัราดอกเบีGยสําหรบัเงินกู้ของลูกค้ารายใหญ่ชั Gนดีของธนาคาร
พาณิชยไ์ม่น้อยกว่า 2 ธนาคาร 

อายุสญัญาเงนิกู ้ 5 ปี 
การชาํระเงนิตน้ ชําระคืนครั Gงเดียวทั Gงจํานวน ณ วนัครบกําหนดอายุสญัญาเงินกู ้

โดย ณ วันครบกําหนดอายุ สัญญาเงินกู้ ในปีที
 � ผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์ะพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุนดว้ยวธิต่ีางๆ โดยจะ
คํานึงถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิ ณ ขณะนั Gน เพื
อประโยชน์
สงูสุดของกองทรสัต์ เช่น การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ
มเติม การ
เสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน 
บรษิัทประกนัภยั และ/หรอืนิติบุคคลประเภทอื
น เพื
อชําระคนืหนีG
เดมิ (Refinancing) เป็นตน้ 

การชาํระดอกเบีGย ชาํระดอกเบีGยเป็นรายเดอืน 
หลกัประกนัการกูย้มื 1) จํานองที
ดินและสิ
งปลูกสร้างของทรัพย์สินที
กองทรัสต์เข้า

ลงทุนครั Gงแรก ซึ
งมีมูลค่าหลักประกันรวมไม่น้อยกว่ายอด
เงนิกู ้

2) การโอนสทิธอิย่างมีเงื
อนไขในกรมธรรม์ประกนัภัย และสลกั
หลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 

3) การโอนสิทธิอย่ างมีเงื
 อนไขในสัญญาแต่งตั Gงผู้บริหาร
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อสงัหารมิทรพัย ์
4) การโอนสทิธอิย่างมเีงื
อนไขในสญัญาเช่าและบรกิารของผู้เช่า

พืGนที
ที
มอีายุมากกว่า � ปี 
5) หลกัประกนัการกู้ยืมอื
นๆ (ถ้ามี) ตามที
กองทรสัต์และผู้ให้กู้

อาจจะกาํหนดในสญัญาเงนิกู ้
ขอ้ปฏบิตัทิางการเงนิ - ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงสถานะอตัราสว่นการก่อหนีGสนิที
มภีาระดอกเบีGย

ต่อมูลค่าทรพัยส์นิรวม (Interest Bearing Debt/Total Asset 
Value) ไม่เกนิรอ้ยละ 35 

- ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงสถานะอตัราสว่นการก่อหนีGสนิที
มภีาระดอกเบีGย
ต่อ EBITDA (Interest Bearing Debt/ EBITDA Ratio) ไม่เกนิ 
� เท่า 
(EBITDA = กําไรจากการดําเนินงาน ก่อนหกัดอกเบีGยและ
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ภาษี ค่าเสื
อมราคา ค่าตดัจําหน่าย และ
ไม่รวมการปรบัปรุงรายการอื
นที
มใิช่เงนิสด อาทเิช่น รายการ
ปรบัปรุงจากการวดัค่าเงนิลงทุน) 

ขอ้ปฏบิตัอิื
นๆ - JWD และ/หรอื TIP จะดํารงสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ใน
กองทรสัต์ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยทรสัต์
ทั Gงหมดของกองทรัสต์ เฉพาะที
มีการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ครั Gงแรก ตลอดอายุสญัญาเงนิกู ้(5 ปีนับแต่วนัจด
ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ J) 

ทั GงนีG ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจกําหนดใหม้กีารกนัเงนิสาํรองสาํหรบัการชําระคนืเงนิกูไ้ม่ว่าจะครบกําหนดชําระหนีG
แลว้หรอืไม่กต็าม โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะคาํนึงถงึจาํนวนเงนิกูย้มื ระยะเวลาการชาํระหนีG ผลกระทบต่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วย และสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ในการกําหนดวงเงนิกนัสาํรอง โดยจะเปิดเผย
จาํนวนเงนิกนัสาํรองในแต่ละปีไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของกองทรสัต ์

เมื
อครบกําหนดอายุสญัญาเงนิกู ้หรอืในการรไีฟแนนซ ์(Refinance) เงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาปจัจยั
ต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งในการระดมทุน/รไีฟแนนซ ์เช่น เงื
อนไขในสญัญาเงนิกู ้อตัราดอกเบีGย การเสนอขายตราสารหนีG
ประเภทอื
นโดยกองทรสัต์ เป็นต้น เพื
อใหก้องทรสัต์และผู้ถอืหน่วยได้รบัประโยชน์สงูสุด ทั GงนีG กองทรสัต์อาจมี
ความเสี
ยงที
เกดิขึGนจากการกูย้มืเงนิ ซึ
งผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ
มเตมิไดจ้าก ขอ้ 2.1 ปจัจยัความ
เสี
ยง 
 

2.5.2 ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินของกองทรสัตต่์อผูล้งทุน 
ผู้จดัการกองทรสัต์และที
ปรึกษาทางการเงนิมีความเหน็ว่าการกู้ยมืเงนิเพื
อใช้สําหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Gงแรกนั Gนจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เนื
องจากจะช่วยใหก้องทรสัตม์โีครงสรา้งการ
บริหารเงินที
มีประสทิธิภาพมากขึGน และต้นทุนในการลงทุนตํ
าลง เมื
อเทียบกบัการใช้เงินจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์ตม็มลูค่าการลงทุน สง่ผลใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดขีึGน รวมทั GงอตัราดอกเบีGยที
กองทรสัต์
ตอ้งชาํระในการกูย้มืเงนิในครั GงนีGอยู่ในเกณฑท์ี
ใกลเ้คยีงกบัอตัราการกูย้มืเงนิของลูกคา้ชั Gนดทีี
ธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศสว่นใหญ่เสนอใหก้บัลกูคา้ของตนในอุตสาหกรรมที
ใกลเ้คยีงกนั และอยู่ภายใตเ้งื
อนไขที
ใกลเ้คยีงกนั (เช่น 
หลกัประกนั เงื
อนไขของสญัญาเงนิกูแ้ละปจัจยัความเสี
ยงอื
นๆ เป็นต้น) ซึ
งตํ
ากว่าต้นทุนเงนิทุนในส่วนทุนของ
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กองทรสัต์อย่างมนีัยสาํคญั  เนื
องจากอตัราดอกเบีGยที
กองทรสัต์ต้องชําระในปีที
 1 ถงึปีที
 5 เป็นอตัราดอกเบีGย
ลอยตวั ซึ
งไม่เกนิอตัราดอกเบีGยเทยีบเท่าอตัราดอกเบีGย MLR ต่อปี นอกจากนีG วงเงนิที
กองทรสัต์ได้รบัตาม
เงื
อนไขของสญัญาเงนิกู้ กองทรสัต์น่าจะสามารถชําระคืนเงนิต้นได้ทั Gงจํานวนเมื
อครบกําหนดระยะเวลาตาม
สญัญาเงนิกู ้ณ ปีที
 5 หรอือาจชาํระคนืเงนิต้นทั Gงจํานวนก่อนครบกําหนดสญัญาเงนิกูภ้ายใต้เงื
อนไขที
จะกําหนด
ในสญัญาเงนิกู ้อย่างไรกต็าม ในกรณีที
กองทรสัตไ์ดร้บัขอ้เสนอในการกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชยท์ี
มขีอ้กําหนด
และเงื
อนไขดกีว่าในปจัจุบนั (เช่น อตัราดอกเบีGยตํ
ากว่า ระยะเวลาชําระคนืเงนิกูน้านกว่า ไม่มหีลกัประกนัการ
กู้ยมื เป็นต้น) ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการใช้เงนิกู้ยมืจากขอ้เสนอดงักล่าว โดยผู้จดัการกองทรสัต์
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบถงึการเปลี
ยนแปลงก่อนการใชเ้งนิกูย้มืดงักล่าว 
 

2.5.3 ความเสี�ยงจากการกู้ยืมเงิน 

เนื
องจากกองทรสัต์มีความประสงค์ที
จะกู้ยมืเงนิไม่เกิน 665.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 
30.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ ณ วนัที
กองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิครั Gงแรก เพื
อเป็นแหล่งเงนิทุน
ส่วนหนึ
งในการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Gงแรก ดงันั Gน กองทรสัต์อาจมคีวามเสี
ยงที
เกดิขึGน
จากการกูย้มืเงนิดงักล่าวได้ โดยรายละเอยีดของความเสี
ยงจากการกูย้มืเงนิไดถู้กระบุในส่วนที
 � ขอ้ � ปจัจยั
ความเสี
ยง หวัขอ้ 1.1.8  ความเสี
ยงที
อาจเกดิขึGนอนัเป็นผลจากการที
กองทรสัตก์ูย้มืเงนิ 

ทั GงนีG ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ราบถงึความเสี
ยงดงักล่าวและจะดาํเนินการพจิารณาและตดิตามปจัจยัที
อาจมผีลกระทบ
ต่อการกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์และจะบรหิารความเสี
ยงที
อาจเกดิขึGนจากปจัจยัดงักล่าว โดยคาํนึงถงึขอ้กฎหมายที

เกี
ยวขอ้งและผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั รวมถงึจะตดิตามปจัจยัภายนอกต่างๆ ที
อาจมี
ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและสภาพคล่องของกองทรสัต ์เพื
อลดความเสี
ยงดงักล่าว 
 

2.5.4 ความสมัพนัธ ์และเหตผุลความจาํเป็นของการกู้ยมืจากบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง และความเหน็เกี�ยวกบัเงื�อนไข
ตามสญัญากู้ยืมเงิน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างทรสัตกีบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 

-ไม่ม-ี 

เหตุผลความจาํเป็นของการกูย้มืจากบุคคลที
เกี
ยวโยงกนัของทรสัต ี

-ไม่ม-ี 

ความเหน็เกี
ยวกบัเงื
อนไขตามสญัญาการกูย้มืเงนิ 

-ไม่ม-ี 
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3. ข้อพิพาทหรอืขอ้จาํกดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัย ์

- ไม่ม ี- 
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4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

4.1  ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทัฯ ในฐานะผูก่้อตั Hงทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) มวีตัถุประสงคท์ี
จะสรา้งอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนในระดบัที
เหมาะสม และยั 
งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยมีนโยบายในการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Hงแรก โดยทรพัยส์นิดงักล่าวแบ่งตามโครงการดงันีH 

1) โครงการ JWD ซึ
งรวมถงึโครงการดงันีH 
1.1) โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ กรรมสทิธิ Vในอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที
ดนิ เนืHอที
ดนิประมาณ XX ไร่ Y 

งาน YZ.Z[ ตารางวา และอาคารคลงัห้องเยน็ จํานวน X อาคาร มพีืHนที
อาคารคลงัห้องเยน็รวม
ประมาณ ]^,`ZX.[[ ตารางเมตร และกรรมสทิธิ Vในสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทาํความเยน็  

1.2) โครงการ เจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค กรรมสทิธิ Vในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ที
ดนิ เนืHอที
ดนิประมาณ ]Z ไร่ 
] งาน 97.00 ตารางวา และอาคารคลงัห้องเยน็ จํานวน ] อาคาร มพีืHนที
อาคารคลงัห้องเยน็รวม
ประมาณ ][,[`d.[[ ตารางเมตร และกรรมสทิธิ Vในสงัหารมิทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัการทาํความเยน็  

1.3) โครงการดาต้าเซฟ กรรมสทิธิ Vในอสงัหาริมทรพัย์ ได้แก่ ที
ดิน เนืHอที
ดินประมาณ ]X ไร่ X งาน 
`Z.00 ตารางวา และอาคารคลงัสนิคา้ จาํนวน ] อาคาร มพีืHนที
อาคารคลงัสนิคา้ประมาณ f,Xdd.[[ 
ตารางเมตร 

2) โครงการทพิย ์7 กรรมสทิธิ Vในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ที
ดนิ เนืHอที
ดนิประมาณ Yg ไร่ Y งาน ^f.X ตาราง
วา และอาคารคลงัสนิค้า จํานวน ` อาคาร แบ่งเป็น ` ยูนิต มีพืHนที
อาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 
X],Z`].][ ตารางเมตร 

ภายหลงัจากกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ กองทรสัตโ์ดยทรสัตจีะเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ Vในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์
เขา้ลงทุนครั Hงแรก ทั HงนีH ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายในการนําทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืHนที
 โดยการ
เช่าทรพัยส์นิแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื  

ประเภทที
 ] การใหเ้ช่าทรพัยส์นิ แก่ผูเ้ช่าพืHนที
เพยีงรายเดยีว โดยเป็นการใหเ้ช่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุน
ครั Hงแรกในโครงการ JWD ซึ
งกองทรสัต์โดยทรสัตจีะเขา้ทําสญัญาเช่ากบับรษิทัในกลุ่มของ JWD เป็นระยะเวลา 
10 ปี ทั HงนีH สาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค กองทรสัตม์สีทิธเิลอืกใหผู้เ้ช่าต่อ
อายุสญัญาเช่าอกี X คราว คราวละ ][ ปี รวมทั HงสิHนเป็น Y[ ปี  

ประเภทที
 X การให้เช่าแก่ผู้เช่าพืHนที
รายย่อย โดยเป็นการให้เช่าทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เข้าลงทุนครั Hงแรกใน
โครงการทิพย์ 7 ซึ
งกองทรสัต์โดยทรสัตีจะเขา้ทําสญัญาเช่าพืHนที
กบัผู้เช่ารายย่อยโดยตรง ในที
นีH ผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะดาํเนินการว่าจา้ง บรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั ซึ
งเป็นบรษิทัในเครอื TIP ใหป้ฏบิตัหิน้าที
เป็นผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Hงแรกในโครงการทพิย ์7 โดย TIP และคณะผูบ้รหิารมี
ประสบการณ์และความเชี
ยวชาญในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้ามาเป็นเวลานาน โดย
หน้าที
ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึ การดําเนินการติดต่อหาลูกค้าที
มคีวามประสงค์ที
จะใช้บรกิาร และ/
หรอืเช่าพืHนที
ของทรพัยส์นิดงักล่าว การเจรจาขอ้สญัญากบัผู้ที
สนใจในการเช่าพืHนที
 รวมทั Hงยงัมหีน้าที
ในการทํา
การตลาด และสง่เสรมิการตลาด โดยใชว้ธิกีารตดิต่อกบัลกูคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรง หรอืการตดิต่อผ่านนายหน้า
จดัหาลกูคา้ เป็นตน้ 
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4.1.1  ลกัษณะของสญัญาเช่า 

ลกัษณะของสญัญาเช่าสาํหรบัการเช่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Hงแรก แบ่งเป็น X ประเภทคอื 

ประเภทที
 ] การให้เช่าทรพัย์สนิสําหรบัทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Hงแรกในโครงการ JWD แก่ผู้เช่าหลกั 
เพยีงรายเดยีว  

กองทรสัต์โดยทรสัตจีะเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าทรพัยส์นิกบัผูเ้ช่าหลกั ซึ
งเป็นบรษิทัในกลุ่มของ JWD โดย
สญัญาเช่ามรีะยะเวลา ][ ปี ซึ
งสาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค กองทรสัต์มี
สทิธเิลอืกใหผู้เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่าอกี X คราว คราวละ ][ ปี ทั HงนีH รายไดแ้ละกระแสเงนิสดที
กองทรสัต์จะไดร้บั
จะประกอบด้วย รายไดค่้าเช่ารายเดอืนซึ
งมาจากค่าเช่าอาคารคลงัห้องเยน็และค่าเช่าจากอาคารคลงัสนิค้า โดย
อตัราค่าเช่ารายเดอืนเป็นอตัราคงที
และมกีารปรบัขึHนของอตัราค่าเช่าเป็นลําดบัขั Hนตามที
ไดต้กลงกนัระหว่างอายุ
สญัญา  

ประเภทที
 X การใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืHนที
รายย่อย สาํหรบัทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Hงแรกในโครงการทพิย ์7 

กองทรสัตโ์ดยทรสัตจีะเขา้เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าพืHนที
ภายใต้สญัญาเช่าสาํหรบัทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Hง
แรกในโครงการทพิย ์7 ซึ
งรายไดแ้ละกระแสเงนิสดที
กองทรสัตจ์ะไดร้บัจะประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่ารายเดอืนและ
ค่าบริการรายเดือนจากการเช่าอาคารคลงัสนิค้า ซึ
งสญัญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมี
หลกัเกณฑ์และเงื
อนไขของสญัญาที
คล้ายคลึงกนั เช่น รายได้ค่าเช่ารายเดือนมาจากการให้เช่าที
ดิน อาคาร
คลงัสนิคา้ รายไดค่้าบรกิารรายเดอืนมาจากการใหบ้รกิารบํารุงรกัษา ซ่อมแซม และจดัทําใหอ้าคารอยู่ในสภาพที

สามารถใชง้านได ้โดยระยะเวลาการเช่าและการใหบ้รกิาร สว่นใหญ่เป็นสญัญาเช่าและบรกิารที
ระยะเวลาประมาณ 
Y ปี ซึ
งมอีตัราค่าเช่ารายเดอืนคงที
 โดยมสีญัญาเช่าบางส่วนของโครงการทพิย ์7 ที
เป็นสญัญาระยะยาวกว่า 3 ปี 
โดยระหว่าง ` ถงึ f ปี ซึ
งสญัญาดงักล่าว จะมอีตัราค่าเช่ารายเดอืนคงที
และมกีารปรบัขึHนของอตัราค่าเช่าเป็น
ลําดบัขั Hนตามที
ไดต้กลงกนัระหว่างอายุสญัญา ทั HงนีH สาํหรบัสญัญาเช่าระยะยาวดงักล่าว โดยส่วนใหญ่แลว้จะทํา
กบัผู้เช่าที
เป็นบรษิัทขนาดใหญ่และมกีารเช่าพืHนที
ในครั Hงละจํานวนมาก โดยทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Hง
แรกในโครงการทพิย ์7 นั Hน ถอืไดว้่ามกีารกระจายตวัของอายุสญัญาเช่า อุตสาหกรรมของผูเ้ช่า และสญัชาตขิองผู้
เช่า (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเตมิใน ส่วนที
 X ขอ้ 2.1.2 ขอ้มูลเกี
ยวกบัทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Hง
แรกแบ่งแยกตามโครงการ) 
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4.1.2  โครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

โครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัตส์าํหรบัทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Hงแรกสามารถสรุปไดต้าม
แผนภาพดงัต่อไปนีH  

 
 

4.2  การให้เช่าอสงัหาริมทรพัยใ์นส่วนโครงการ JWD ให้แก่บริษทัในกลุ่มของ JWD 

กองทรสัตโ์ดยทรสัตจีะใหเ้ช่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Hงแรกในโครงการ JWD แก่ผูเ้ช่าหลกั ซึ
งเป็นบรษิทั
ในกลุ่มของ JWD เพยีงรายเดยีว โดยมรีายละเอยีดของสรุปสาระสาํคญัของสญัญาเช่าและผูเ้ช่า ดงันีH 

4.2.1  สรปุสาระสาํคญัของรา่งสญัญาเช่าทรพัยสิ์นโครงการ JWD  

สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าทรพัยส์นิมขีอ้สญัญาหลกัที
ใกลเ้คยีงกนั ดงันีH   

ผูใ้ห้เช่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์ เพื
อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“ผู้ให้เช่า” หรือ 
“กองทรสัต์”) 

การชาํระค่าเช่า � ผูเ้ช่าตกลงชําระค่าเช่าทรพัย์สนิที
เช่าใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายเดอืน โดยผู้เช่าตกลงจะชําระค่าเช่า 
ภายในวนัที
 5 ของแต่ละเดอืน (“วนัครบกําหนดการชําระค่าเช่า”) โดยรายละเอยีดการชําระค่าเช่า
ทรพัยส์นิที
เช่า และการคดิคาํนวณค่าเช่าสาํหรบัทรพัยส์นิที
เช่าจะเป็นไปตามรายละเอยีดที
กาํหนดไว้
ในสญัญาฉบบันีH ทั HงนีH เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นประการอื
น 

� ในกรณทีี
ผูเ้ช่าผดินดัการชําระค่าเช่าภายในวนัครบกําหนดการชําระค่าเช่าตามที
กําหนดในสญัญานีH 
กองทรสัต์มสีทิธเิลอืกที
จะดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ
งดงันีH 

(1) กองทรสัต์มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันีHได ้ทั HงนีH หากต่อมาผูเ้ช่าไดท้าํการชาํระค่าเช่าที
คา้งชําระจน
ครบเตม็จาํนวนในแต่ละงวดแลว้ก่อนที
กองทรสัต์ใชส้ทิธเิลกิสญัญา ใหถ้อืว่ากองทรสัต์ไม่ใช้
สทิธเิลกิสญัญาสาํหรบัการผดินดัการชาํระค่าเช่าในแต่ละงวดนั Hนๆ  
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(2) กองทรสัต์มสีทิธหิกัเงนิมดัจํา (ตามที
ระบุไวใ้นสญัญานีH) ในจํานวนเท่ากบัค่าเช่าที
คา้งชําระ
ดงักล่าวจนครบเต็มจํานวนเพื
อเป็นการชําระค่าเช่าได้ ทั HงนีH  ผู้เช่ามหีน้าที
ที
จะนําเงนิมา
เพิ
มเตมิเพื
อใหม้ลูค่าเงนิมดัจาํครบจาํนวนตามที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญานีHดงัเดมิภายในระยะเวลา
และเงื
อนไขที
กําหนดในสญัญานีH ในกรณีที
ผูเ้ช่าไม่นําเงนิมาเพิ
มเติมเพื
อใหมู้ลค่าเงนิมดัจํา
ครบจาํนวนดงัเดมิภายในระยะเวลาที
กาํหนดในสญัญานีH กองทรสัต์สามารถใชส้ทิธเิลกิสญัญา
ฉบบันีHทนัท ี 

อย่างไรกด็ ีหากผูเ้ช่าผดินัดการชําระค่าเช่าตั Hงแต่ 3 (สาม) ครั HงขึHนไป (ทั HงนีH ไม่ว่ากองทรสัต์จะใชส้ทิธใิน
การหกัเงนิมดัจาํเพื
อเป็นการชาํระค่าเช่าที
คา้งชาํระหรอืไม่) ใหก้องทรสัต์สามารถใชส้ทิธเิลกิสญัญาฉบบันีH
ไดท้นัท ี

เงินมดัจาํ � ผูเ้ช่าตกลงจะวางเงนิมดัจาํในรปูแบบของเงนิสด และ/หรอื หนงัสอืคํHาประกนัของธนาคารพาณิชย์ ซึ
ง
ออกโดยธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยที
มชีื
อเสยีงและเป็นที
ยอมรบัไดข้องกองทรสัต์ นบัตั Hงแต่วนัที

ลงนามในสญัญาฉบบันีH ตามจํานวนที
ได้ระบุไวใ้นสญัญานีH ทั HงนีH ในอนาคตผู้เช่าอาจรอ้งขอเปลี
ยน
รปูแบบของการวางเงนิมดัจําเป็นหลกัประกนัประเภทอื
นได ้โดยเป็นดุลยพนิิจของกองทรสัต์ในการ
พจิารณาอนุญาต ทั HงนีH ก่อนการพจิารณาอนุญาตขา้งต้นของกองทรสัต์ กองทรสัต์สงวนสทิธทิี
จะ
เสนอการดําเนินการดังกล่าวเพื
อให้ที
ประชุมคณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือผู้ถือ
หน่วยทรสัต์พจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน (แล้วแต่ขนาดรายการ) โดยผู้เช่าตกลงจะรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต์ 
(แลว้แต่กรณ)ี เพื
อพจิารณาในเรื
องนีH 

� กองทรสัต์จะเป็นผูถ้อืเงนิมดัจําดงักล่าวตลอดอายุสญัญานีHและตลอดระยะเวลาการต่ออายุ (แลว้แต่
กรณ)ี เพื
อเป็นประกนัการปฏบิตัหิน้าที
ของผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าทรพัย์สนิ ซึ
งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง 
การชาํระค่าเช่า ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีอย่างใด ๆ ที
กองทรสัต์อาจไดร้บัเนื
องจากการฝ่าฝืน 
การไมป่ฏบิตัติาม หรอืละเวน้ หรอืการไม่รกัษาสญัญาใดๆ ในส่วนของผูเ้ช่าตามที
มอียู่ในสญัญาเช่า
ทรพัยส์นิฉบบันีH 

� ในกรณทีี
มลูค่าของเงนิมดัจาํดงักล่าวที
ผูเ้ช่าส่งมอบไวล้ดลงตํ
ากว่ามลูค่าที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญานีH หรอื
ในกรณีที
กองทรสัต์หกัเงนิมดัจําในจํานวนเท่ากบัค่าเช่าที
คา้งชําระดงักล่าวจนครบเต็มจํานวนเพื
อ
เป็นการชาํระค่าเช่าตามที
กาํหนดในสญัญานีH ผูเ้ช่ามหีน้าที
ที
จะนําเงนิมดัจํามาเพิ
มเตมิ เพื
อใหม้ลูค่า
เงนิมดัจาํครบจาํนวนตามที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญานีHดงัเดมิภายใน 30 (สามสบิ) วนันับแต่วนัที
ไดร้บัแจง้
จากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืนับแต่วนัที
กองทรสัต์หกัเงนิมดัจําเพื
อเป็นการชําระค่าเช่า
ตามที
กําหนดในสญัญานีH (แลว้แต่กรณี) (“วนัครบกําหนดการเตมิเงนิมดัจํา”) โดยคู่สญัญาตกลงให้
กองทรสัต์คดิดอกเบีHยสําหรบัการผดินัดการเติมเงนิมดัจําในอตัรารอ้ยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา้) ต่อปีของ
เงนิมดัจาํส่วนที
ผูเ้ช่าตอ้งนํามาเพิ
มเตมิ นบัแต่วนัครบกาํหนดการเตมิเงนิมดัจําจนถงึวนัที
ผูเ้ช่าไดนํ้า
เงนิมดัจาํมาเพิ
มเตมิจนครบจาํนวนตามที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญานีHดงัเดมิ 

� กองทรสัต์มสีทิธทิี
จะนําเงนิมดัจาํดงักล่าวไปลงทุนในทรพัยส์นิอื
นซึ
งจะเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของกองทรสัต์ที
ระบุในสญัญาก่อตั Hงทรสัต์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง ทั HงนีH ในกรณีที
มดีอกผลที
เกดิจาก
การลงทุนของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะส่งมอบดอกผลที
ได้รบัจากเงนิมดัจําให้แก่ผู้เช่าในจํานวน
เท่ากบัที
กองทรสัต์ไดร้บัดอกผลจากเงนิมดัจํามา โดยกองทรสัต์จะส่งมอบดอกผลที
ไดร้บัจากเงนิมดั
จําดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายหลงัจากการหกัค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที
เกี
ยวขอ้งกบัการรบั 
และ/หรอื การจ่ายดอกเบีHยที
ไดร้บัจากเงนิมดัจาํดงักล่าว (“ดอกผลจากเงนิมดัจาํ”) 

� เมื
อสิHนสุดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณีที
มกีารต่ออายุ
สญัญาเช่า) หรอืเมื
อสญัญาฉบบันีHสิHนสุดลงโดยไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผูเ้ช่า กองทรสัต์จะคนืเงนิ
มดัจาํใหแ้ก่ผูเ้ช่า (พรอ้มดอกผลในจํานวนเท่ากบัที
กองทรสัต์ไดร้บัดอกผลจากเงนิมดัจํามา ณ วนัที

กองทรสัต์คนืเงนิมดัจาํใหแ้ก่ผูเ้ช่า) ภายหลงัจากการหกัค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย และภาษีที
เกี
ยวขอ้ง
กบัการคนืเงนิมดัจาํดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่า รวมทั Hงจาํนวนเงนิใดๆ ที
ยงัคงคา้งชําระใหแ้ก่กองทรสัต์ และ
ภายหลงัจากการหกัค่าเสยีหายต่างๆ ที
เกดิขึHนต่อทรพัย์สนิที
เช่าอนัเกดิจากการฝ่าฝืน การไม่ปฏบิตัิ



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 2 หน้า 4-5 

ตาม หรอืละเวน้ หรอืการไมร่กัษาสญัญาใดๆ ในส่วนของผูเ้ช่าตามที
มอียู่ในสญัญาฉบบันีH 
อนึ
ง หากสญัญาฉบบันีHสิHนสุดลงโดยเกดิจากความผดิของผูเ้ช่า กองทรสัต์มสีทิธริบิเงนิมดัจําที
ผูเ้ช่าไดว้าง
ไวเ้ตม็จาํนวน  

การโอนสิทธิการเช่า การให้
เ ช่ า ช่ ว ง  แ ล ะ ก า ร โ อ น
กรรมสิทธิ1  

ตลอดอายุของสญัญาฉบบันีH   

� ผูเ้ช่าจะไมโ่อนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที
ภายใตส้ญัญาฉบบันีHใหแ้ก่บุคคลอื
นใด โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม
ล่วงหน้าจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

� ผู้เช่าจะไม่ดําเนินการให้ใช้หรือให้เช่าช่วงทรพัย์สินที
เช่าทั Hงหมดหรือบางส่วนหรือในส่วนที
เป็น
สาระสาํคญัแก่บุคคลอื
นเพื
อใชใ้นการประกอบกจิการโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค / โครงการดาต้า
เซฟ / โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

� สญัญาเช่าฉบบันีHไมร่ะงบัไปเพราะเหตุโอนกรรมสทิธิ Vทรพัยส์นิที
เช่า 
ภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ผู้เช่าตกลงจะรบัผิดชอบค่าภาษีโรงเรอืนและที
ดนิหรอืภาษีอื
นใดที
มลีกัษณะเดยีวกนั ภาษีบํารุงท้องที
 

อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษีและค่าธรรมเนียมอื
นใดที
เกี
ยวข้อง โดยไม่รวมถึงภาษีเงนิได้ของ
กองทรสัต์ (หากม)ี และค่าใชจ่้ายอื
นใด (แลว้แต่กรณี) ที
เกี
ยวกบัการเช่าทรพัย์สนิที
เช่า ตามจํานวนและ
ภายในเวลาที
กฎหมายกาํหนดอย่างเคร่งครดั และนําส่งใบเสรจ็รบัเงนิ และ/หรอื เอกสารใด ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง
ให้แก่กองทรสัต์โดยไม่ชกัช้า ทั HงนีH ในกรณีที
กองทรสัต์เห็นว่ามคีวามจําเป็น กองทรสัต์มสีิทธ ิ(แต่มใิช่
หน้าที
) ที
จะชําระค่าภาษีโรงเรอืนและที
ดนิหรอืภาษีอื
นใดที
มลีกัษณะเดยีวกนั ภาษีบํารุงท้องที
 อากร
แสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิ
ม ภาษแีละค่าธรรมเนียมอื
นใดที
เกี
ยวขอ้ง และค่าใชจ่้ายอื
นใด (แลว้แต่กรณี) แทนผู้
เช่าไปก่อน ในกรณีดงักล่าว ผู้เช่าตกลงชําระคืนเงนิใดๆ ที
กองทรสัต์ได้ชําระไปให้แก่กองทรสัต์ จน
ครบถว้นภายใน 30 (สามสบิวนั) นบัจากวนัที
ผูเ้ช่าไดร้บัแจง้เป็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัต์ หาก
ผู้เช่าผิดนัดชําระหนีH เงนิดังกล่าว ผู้เช่าตกลงชําระดอกเบีHยจากการผิดนัดชําระหนีH เงินดงักล่าวให้แก่
กองทรสัต์ในอตัรารอ้ยละ 7.5 (เจด็จุดหา้) ต่อปีของเงนิดงักล่าว 

ห น้ า ที4 ใ น ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม
ทรพัยสิ์นที4เช่า 

เพื
อใหท้รพัย์สนิที
เช่าอยู่ในสภาพที
ด ีหรอืเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ดงัที
ระบุไว้ในสญัญา
ฉบบันีH ผูเ้ช่าตกลงจะรบัผดิชอบในการดําเนินการซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) การดําเนินการ
บาํรุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ของทรพัย์สนิที
เช่า (โดยสําหรบัโครงการ
เจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค และโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ มรีายละเอยีดของรอบระยะเวลาการซ่อมแซมใหญ่ 
(Major Maintenance) และการบํารุงรกัษาย่อย (Maintenance) ของทรพัย์สนิที
เช่าเป็นไปตามที
ไดร้ะบุไว้
ในสญัญา) 
ทั HงนีH  กองทรสัต์ตกลงจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) 
ทรพัย์สนิที
เช่า และผูเ้ช่าตกลงจะรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดําเนินการบํารุงรกัษาย่อย (Maintenance) 
และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ทรพัยส์นิที
เช่า 

การประกนัภยั นับตั Hงแต่วนัทําสญัญาฉบบันีHและตลอดอายุของสญัญาฉบบันีHและตลอดระยะเวลาการเช่าที
ได้ต่ออายุ 
(แล้วแต่กรณี) ผู้เช่าจะจดัให้มกีารทําประกนัความเสี
ยงภยักบับริษัทประกนัภยัที
กองทรสัต์ยอมรบัใน
จาํนวนเงนิการทําประกนัภยัที
เพยีงพอตามมาตรฐานของการทําประกนัในธุรกจิประเภทเดยีวกนั หรอืใน
จาํนวนที
กองทรสัต์กาํหนดดงัต่อไปนีH  

(1) ประกนัความเสี
ยงภยัในทรพัยส์นิ (Property All Risks) โดยทาํเป็นการประกนัทรพัย์สนิที
เช่าในส่วน

ที
กองทรสัต์เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ Vหรอืมสีทิธคิรอบครองอย่างเพยีงพอและเหมาะสมเพื
อคุม้ครองถงึ

ความเสี
ยงภยัอนัอาจจะเกดิแก่ทรพัยส์นิที
เช่า โดยวงเงนิเอาประกนัภยัพจิารณาตามการประกนัมลูค่า

ของใหม ่(Replacement Cost) ไมร่วมตน้ทุนค่าที
ดนิ ทั HงนีH ตอ้งระบุชื
อกองทรสัต์เป็นผูเ้อาประกนัร่วม

และเป็นผูร้บัประโยชน์ร่วมกบัผูเ้ช่าในกรมธรรมป์ระกนัภยัที
จดัทาํขึHนสาํหรบัทรพัยส์นิที
เช่า  

(2) ประกนัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities) ซึ
งมจีํานวนเงนิเอาประกนั ขอ้กําหนดและ

เงื
อนไขที
ผูเ้ช่า และกองทรสัต์เหน็ชอบ โดยวงเงนิเอาประกนัภยัพจิารณาจากโอกาสที
จะเกดิความ

เสยีหายต่อบุคคลภายนอก ทั HงนีH ต้องระบุชื
อกองทรสัต์เป็นผู้เอาประกนัร่วมกบัผู้เช่าในกรมธรรม์

ประกนัภยั เพื
อคุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกที
กองทรสัต์อาจมต่ีอบุคคลภายนอก 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 2 หน้า 4-6 

ทั HงนีH  กองทรสัต์ตกลงที
จะรับผิดชอบในเบีHยประกนั ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที
เกิดขึHนหรือ
เกี
ยวเนื
องจากการจดัให้มกีารประกนัภยัตามขอ้นีH และ/หรอื การโอนสทิธติามกรมธรรม์ประกนัภยัที
ได้
จดัทาํขึHนและมผีลคุม้ครองอยู่ ณ วนัที
ของสญัญาฉบบันีHดงักล่าวทั Hงหมด 
นอกจากนีH ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันีHหรอืระยะเวลาการเช่าในกรณีที
มกีารต่ออายุสญัญา
ฉบบันีHออกไปแต่ละครั Hง ผูเ้ช่าจะไม่ดําเนินการใดๆ อนัเป็นเหตุใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมด์งักล่าวใน
วรรคแรกสิHนสุดลงบางส่วนหรอืทั Hงหมด หรอืเป็นเหตุใหผู้ร้บัประกนัภยัปฏเิสธการชําระค่าสนิไหมทดแทน
ใหแ้ก่กองทรสัต์ ไมว่่าทั Hงหมดหรอืบางส่วน 

ทรพัยสิ์นที4เช่าเสียหายหรือถกู
ทาํลาย 

เพื
อประโยชน์แห่งขอ้นีHให ้“ค่าสนิไหมทดแทนพืHนฐาน” หมายถงึ ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั ซึ
ง
ไมร่วมถงึค่าสนิไหมทดแทนซึ
งไดร้บัจากการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption) และ/หรอื 
การประกนัภยัอื
นใดที
คู่สญัญาแต่ละฝา่ยเป็นผูเ้อาประกนัภยัเพิ
มเตมิดว้ยค่าใชจ่้ายของคู่สญัญาฝ่ายนั Hนเอง
ทั HงสิHน เวน้แต่คู่สญัญาทั Hงสองฝา่ยจะตกลงเป็นอย่างอื
น 
(1) ในกรณีที
ทรพัย์สนิที
เช่าได้รบัความเสยีหายทั Hงหมดหรอือย่างมนีัยสําคญัไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนไม่

อาจใชท้รพัย์สนิที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดําเนินกจิการโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค / โครงการ
ดาตา้เซฟ / โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ต่อไปได ้กองทรสัต์สงวนสทิธทิี
จะ 

(ก) ให้ผูเ้ช่าตกลงรบัภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสรา้งและจดัหาทรพัย์สนิที
เช่าขึHนใหม่ ซึ
ง
กองทรสัต์จะคนืค่าใชจ่้ายในการดําเนินการสรา้งและจดัหาทรพัย์สนิที
เช่าขึHนใหม่ดงักล่าวที
ผู้
เช่าไดร้บัผดิชอบไปให้แก่ผูเ้ช่าโดยไม่ชกัชา้เมื
อกองทรสัต์ไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนพืHนฐานที

ไดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัและพสิูจน์จนเป็นที
ยุตวิ่าความเสยีหายที
เกดิขึHนกบัทรพัย์สนิที
เช่า
นั Hนไม่ได้เกดิจากความผดิของผู้เช่า โดยหากเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืHนฐานที
กองทรสัต์ได้
รบัมาจากผูร้บัประกนัภยันั Hนมจีาํนวนไมเ่พยีงพอกบัภาระค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการสรา้งและ
จดัหาทรพัย์สนิที
เช่าขึHนใหม่ที
ผูเ้ช่าไดร้บัผดิชอบไปก่อน กองทรสัต์ตกลงจะพจิารณาชดเชย
ค่าใช้จ่ายส่วนเกนิดงักล่าวให้แก่ผูเ้ช่าในรูปแบบของการทยอยหกัออกจากค่าเช่า และ/หรอื 
การลดหย่อนค่าเช่า และ/หรือ รูปแบบอื
นๆ ภายใต้เงื
อนไขและระยะเวลาที
กองทรัสต์
เหน็สมควร หรอืนําค่าสนิไหมทดแทนพืHนฐานที
ได้รบัจากผู้รบัประกนัภยัมาดําเนินการสรา้ง
และจดัหาทรพัย์สนิที
เช่าขึHนใหม่ เพื
อใหผู้้เช่าสามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สนิที
เช่าที
ได้มี
การสรา้งทดแทนขึHนมาในการดําเนินกจิการโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค / โครงการดาต้า
เซฟ / โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ต่อไปไดต้ามปกต ิ 

ทั HงนีH ในระหว่างการก่อสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิใหมข่ึHนมาทดแทนทรพัยส์นิที
เช่านั Hน คู่สญัญาตกลงใหถ้อืวา่
สทิธแิละหน้าที
ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันีHยงัคงมผีลต่อไปจนกว่าการดําเนินการดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 
อนึ
ง คู่สญัญาอาจร่วมกนัพจิารณากําหนดเงื
อนไขในการเช่าสําหรบัช่วงระหว่างการก่อสร้างและจดัหา
ทรพัยส์นิใหมข่ึHนมาทดแทนทรพัยส์นิที
เช่าดงักล่าวได ้หรอื 

(ข) ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันีH โดยมถิอืว่ากองทรสัต์ปฏบิตัผิดิสญัญาฉบบันีH และกองทรสัต์ไม่
จาํตอ้งชาํระค่าชดเชยใดๆ แก่ผูเ้ช่า 

(2) ในกรณทีี
ทรพัยส์นิที
เช่าไดร้บัความเสยีหายแต่เพยีงบางส่วนไมว่่าดว้ยเหตุใดๆ โดยยงัคงสามารถใช้
ทรพัยส์นิที
เช่าบางส่วนเพื
อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค / โครงการ
ดาต้าเซฟ / โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ต่อไปได ้ใหส้ญัญาฉบบันีHยงัคงมผีลบงัคบัใชไ้ดต่้อไป ทั HงนีH 
เฉพาะทรพัย์สนิที
เช่าในส่วนที
ไม่เสยีหายและยงัอยู่ในสภาพที
สามารถใชป้ระโยชน์ได ้(แต่อาจไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในการดําเนินกจิการโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซิฟิค / โครงการดาต้าเซฟ / 
โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ไดอ้ย่างเต็มที
เสมอืนก่อนที
ทรพัย์สนิที
เช่าไดร้บัความเสยีหายดงักล่าว) 
โดยใหถ้ือว่าทรพัย์สนิดงักล่าวยงัคงเป็นทรพัย์สนิที
เช่ากนัตามสญัญาฉบบันีHต่อไป โดยกองทรสัต์
และผูเ้ช่าจะร่วมกนัพจิารณาอตัราค่าเช่าที
เหมาะสมสาํหรบัทรพัยส์นิที
เช่าในส่วนที
ไมเ่สยีหายและยงั
อยู่ในสภาพที
สามารถใชป้ระโยชน์ได้ และกองทรสัต์ตกลงที
จะนําเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืHนฐานที

ไดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัมาใชใ้นการซ่อมแซมทรพัย์สนิที
เช่าใหค้งสภาพเดมิในขณะก่อนที
จะเกดิ
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ความเสยีหายหรอืกองทรสัต์มสีทิธเิรยีกใหผู้เ้ช่าตกลงรบัภาระค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทรพัย์สนิที

เช่าใหค้งสภาพเดมิในขณะก่อนที
จะเกดิความเสยีหาย ซึ
งกองทรสัต์จะคนืค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
ทรพัย์สนิที
เช่าให้คงสภาพเดมิในขณะก่อนที
จะเกดิความเสยีหายดงักล่าวที
ผู้เช่าได้รบัผดิชอบไป
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไมช่กัชา้เมื
อกองทรสัต์ไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนพืHนฐานที
ไดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัและ
พสิูจน์จนเป็นที
ยุตวิ่าความเสยีหายที
เกดิขึHนกบัทรพัย์สนิที
เช่านั Hนไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผู้เช่า 
โดยหากเงนิค่าสินไหมทดแทนพืHนฐานที
กองทรสัต์ได้รบัมาจากผู้รบัประกนัภยันั Hนมจีํานวนไม่
เพยีงพอกบัภาระค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทรพัยส์นิที
เช่าใหค้งสภาพเดมิในขณะก่อนที
จะเกดิความ
เสยีหายที
ผูเ้ช่าไดร้บัผดิชอบไปก่อน กองทรสัต์ตกลงจะพจิารณาชดเชยค่าใชจ่้ายส่วนเกนิดงักล่าว
ให้แก่ผู้เช่าในรูปแบบของการทยอยหกัออกจากค่าเช่า และ/หรือ การลดหย่อนค่าเช่า และ/หรือ 
รปูแบบอื
นๆ ภายใตเ้งื
อนไขและระยะเวลาที
กองทรสัต์เหน็สมควร ทั HงนีH เวน้แต่คู่สญัญาทั Hงสองฝ่าย
จะตกลงเป็นอย่างอื
น  

(3) เวน้แต่คู่สญัญาทั Hงสองฝา่ยจะตกลงเป็นอย่างอื
น ในกรณีที
ค่าก่อสรา้ง หรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที
เกี
ยวกบั
หรอืเกี
ยวเนื
องกบัการก่อสรา้ง และ/หรอื การจดัหาทรพัย์สนิที
เช่าขึHนใหม่ และ/หรอื การซ่อมแซม
ทรพัยส์นิที
เช่า ตามที
กําหนดในขอ้ (1) และขอ้ (2) ขา้งต้น มจีํานวนเกนิกว่าเงนิค่าสนิไหมทดแทน
พืHนฐานที
กองทรสัต์ไดร้บัจากผูร้บัประกนัภยั กองทรสัต์อาจรอ้งขอใหผู้เ้ช่าตกลงรบัภาระค่าใชจ่้ายใน
การก่อสรา้ง และ/หรอื การจดัหาทรพัย์สนิที
เช่าขึHนใหม่ และ/หรอื การซ่อมแซมทรพัย์สนิที
เช่า ใน
ส่วนที
เกนิกว่าจาํนวนเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืHนฐานที
กองทรสัต์ไดร้บัมาจากผูร้บัประกนัภยันั Hน โดย
กองทรสัต์ตกลงจะพจิารณาชดเชยค่าใชจ่้ายส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าในรปูแบบของการทยอยหกั
ออกจากค่าเช่า และ/หรอื การลดหย่อนค่าเช่า และ/หรอื รปูแบบอื
นๆ ภายใตเ้งื
อนไขและระยะเวลาที

กองทรสัต์เหน็สมควร 

อย่างไรกด็ ีเพื
อประโยชน์แห่งความชดัเจน ขอ้ตกลงระหว่างกองทรสัต์และผูเ้ช่านีHไม่ตดัสทิธขิองกองทรสัต์
ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้ง และ/หรอื การจดัหาทรพัย์สนิที
เช่าขึHนใหม่ และ/หรอื 
การซ่อมแซมทรพัย์สนิที
เช่า ในส่วนที
เกนิกว่าจํานวนเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืHนฐานที
กองทรสัต์ไดร้บัมา
จากผูร้บัประกนัภยันั Hนจากผูท้ี
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายได ้(ถา้ม)ี 
ทั HงนีH ก่อนการใช้สทิธใิดๆ ขา้งต้นของกองทรสัต์ กองทรสัต์สงวนสทิธทิี
จะเสนอการดําเนินการดงักล่าว
เพื
อใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา กรณใีดกรณหีนึ
งตามที
ระบุดงัต่อไปนีHเป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาซึ
งใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งในการ
บอกเลกิสญัญาฉบบันีH และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ
งได ้ 

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูเ้ช่า 

(ก) ในกรณทีี
 

� JPAC ฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสําคญัตามที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันีH 

สญัญาจะซืHอจะขายอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซิฟิค) สญัญาซืHอขาย

สงัหารมิทรพัย ์(โครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค) สญัญาตกลงกระทําการ หรอืขอ้ตกลง

ตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอืผดิคาํรบัรองที
เป็นสาระสําคญัตามที
ใหไ้วใ้นสญัญาฉบบั

นีH สญัญาจะซืHอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค) สญัญาซืHอขาย

สงัหารมิทรพัย ์(โครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค) สญัญาตกลงกระทําการ หรอืขอ้ตกลง

ตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอื 

� PCS ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสําคญัตามที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันีH 

สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์ (โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) สญัญาจะ

ซืHอจะขายอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) สญัญาซืHอขายสงัหารมิทรพัย ์
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(โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) สญัญาตกลงกระทําการ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนั

ค่าเช่า หรือผิดคํารบัรองที
เป็นสาระสําคญัตามที
ให้ไว้ในสญัญาฉบบันีH  ส ัญญาเช่า

อสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์ (โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็) สญัญาจะซืHอจะขาย

อสงัหารมิทรพัย ์(โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็) สญัญาซืHอขายสงัหารมิทรพัย์ (โครงการ

แปซฟิิค หอ้งเยน็) สญัญาตกลงกระทาํการ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า 

� BJL ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสําคญัตามที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันีH 

สญัญาจะซืHอจะขายอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค) สญัญาซืHอขาย

สงัหารมิทรพัย์ (โครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค) สญัญาจะซืHอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์

(โครงการดาต้าเซฟ) หรอืสญัญาตกลงกระทําการ หรอืผดิคํารบัรองที
เป็นสาระสําคญั

ตามที
ใหไ้วใ้นสญัญาฉบบันีH สญัญาจะซืHอจะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการเจดบัเบิHลยูด ี

แปซฟิิค) สญัญาซืHอขายสงัหารมิทรพัย์ (โครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค) สญัญาจะซืHอ

จะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการดาตา้เซฟ) หรอืสญัญาตกลงกระทาํการ 

� DTS ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์และ

สงัหารมิทรพัย์ (โครงการดาต้าเซฟ) สญัญาตกลงกระทําการ หรอืขอ้ตกลงตามการ

รบัประกนัค่าเช่า หรือหรือผิดคํารบัรองที
เป็นสาระสําคญัตามที
ให้ไว้ในสญัญาเช่า

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์(โครงการดาต้าเซฟ) สญัญาตกลงกระทําการ หรอื

ขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า 

� JWD ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาตกลงกระทําการ หรือ

ขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอืผดิคํารบัรองที
เป็นสาระสําคญัตามที
ให้ไว้ใน

สญัญาตกลงกระทาํการ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า 

ทั HงนีH โดย JPAC, PCS, BJL, DTS หรอื JWD (แลว้แต่กรณี) ไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเหตุผดินัด
ดงักล่าว และปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที
ผูเ้ช่าไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึ
เหตุแห่งการผดิสญัญานั Hนหรอืภายในระยะเวลาใดๆ ที
คู่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั อย่างไร
กด็ ีในกรณีที
ผูเ้ช่าผดินัดการชําระค่าเช่า และ/หรอื เงนิมดัจํา และ/หรอื เงนิคา้งชําระอย่างใด ๆ ที
ผูเ้ช่ามี
หน้าที
ตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัต์ตามที
กาํหนดในสญัญาฉบบันีH ใหถ้อืว่ากองทรสัต์สามารถใชส้ทิธเิลกิสญัญา
ฉบบันีHทนัท ีทั HงนีH เวน้แต่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื
นในสญัญาฉบบันีH 

(ข) ในกรณทีี
ผูเ้ช่าถูกศาลสั 
งพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืถูกศาลสั 
งใหล้ม้ละลาย หรอือยู่ในขั Hนตอน

การเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือมกีารร้องขอให้ฟืHนฟูกิจการของผู้เช่า ต่อศาลหรือ

หน่วยงานราชการที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
งกองทรสัต์เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของผูเ้ช่า ใน

การชาํระหนีH หรอืปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีH 

(ค) ในกรณทีี
ผูเ้ช่าไดห้ยุดประกอบกจิการทั Hงหมด หรอืบางส่วนซึ
งทําใหก้องทรสัต์ไม่สามารถหา

ประโยชน์จากทรัพย์สินที
เช่าได้อย่างมนีัยสําคัญหรือทําให้ผู้เช่ารายใหม่ไม่สามารถหา

ประโยชน์จากทรพัยส์นิที
เช่าไดอ้ย่างมนียัสาํคญั 

(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต์ 

ในกรณทีี
กองทรสัต์ฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงที
เป็นสาระสาํคญัตามที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันีH หรอืผดิ
คํารบัรองที
เป็นสาระสําคญัตามที
ให้ไว้ในสญัญาฉบบันีH และกองทรสัต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และ
ปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ)  วนันับจากวนัที
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิ
สญัญานั Hน หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่ในกรณีที
การไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง
หรอืเงื
อนไขที
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันีH เป็นผลเนื
องมาจากการที
ผู้เช่าไม่ปฏบิตัิหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ใน
สญัญานีH หรอื JPAC, PCS, BJL, DTS หรอื JWD (แลว้แต่กรณ)ี ในฐานะคู่สญัญาของสญัญาตามที
ระบุใน
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ขอ้ (ก) ขา้งตน้ (แลว้แต่กรณ)ี ไมป่ฏบิตัหิน้าที
ตามที
กาํหนดไว ้หรอืผดิคาํรบัรองที
เป็นสาระสําคญัตามที
ให้
ไวใ้นสญัญาดงักล่าว (แลว้แต่กรณ)ี 

การเลิกสัญญาและการเรียก
ค่าเสียหาย 

� กรณีเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของผู้เช่า กองทรสัต์มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันีHโดยบอกกล่าว

ให้แก่ผู้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีH และ/หรือ เรยีก

ค่าเสยีหายจากผูเ้ช่าได ้ 

� เมื
อผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตใิหเ้ลกิกองทรสัต์ และ  

(ก) โดยในการลงมติดงักล่าวมผีู้เช่าและบุคคลที
เกี
ยวข้องกบัผู้เช่าในฐานะผู้ถือหน่วยทรสัต์

ร่วมกนัลงมตเิหน็ชอบใหเ้ลกิกองทรสัต์ ในกรณเีช่นนีH ใหถ้อืว่าคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัร

ใจในการเลกิสญัญาฉบบันีH โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรอื

เงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ
งได ้หรอื 

(ข) โดยในการลงมตดิงักล่าวผูเ้ช่าและบุคคลที
เกี
ยวขอ้งกบัผูเ้ช่าในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต์ร่วมกนั

ลงมตไิม่เหน็ชอบให้เลกิกองทรสัต์ หรอืงดออกเสยีงในการลงมตใิห้เลกิกองทรสัต์ หรอืได้มี

การแจง้แก่กองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรเรื
องการคดัคา้นการเลกิกองทรสัต์ ในกรณีเช่นนีH 

ให้ถือว่าคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันีH  โดยผู้เช่ามสีิทธเิรียก

ค่าเสยีหายจากกองทรสัต์ได ้ 

� ทั HงนีH เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื
น กรณเีหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต์ ผู้

เช่ามสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันีH โดยบอกกล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื ฟ้องรอ้ง

ใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันีH และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากกองทรสัต์ได ้ 

� หากเกดิกรณดีงัต่อไปนีH ใหส้ญัญาฉบบันีHเป็นอนัสิHนผลทนัท ี 

(1) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าและไม่มกีารต่ออายุสญัญาฉบบันีHออกไปตามขอ้กําหนดและ

เงื
อนไขของสญัญาฉบบันีHหรอืเมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป 

(หากม)ี  

(2) เมื
อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันีH หรอื 

(3) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี
ยวกบัการเวนคืนหรือ

กฎหมายอื
นๆ โดยกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวมผีลกระทบต่อการดําเนินงาน

ของโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค / โครงการดาต้าเซฟ / โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็อย่างมี

นยัสาํคญั และไมส่ามารถแกไ้ข เยยีวยาเหตุดงักล่าวได ้หรอืดําเนินการใดๆ เพื
อลดผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานของโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค / โครงการดาต้าเซฟ / โครงการแปซฟิิค 

หอ้งเยน็ได ้

ในกรณีที
มกีารเลิกสญัญาด้วยเหตุตามที
ระบุไว้ในข้อ (2) หรือ(3) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีิทธิเรียก
ค่าเสยีหาย ค่าใชจ่้าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ
งได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะ
ตกลงกนัเป็นอย่างอื
น 

เหตสุดุวิสยั ในกรณีที
เกิดเหตุสุดวิสยัอันเป็นผลให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีHได ้
คู่สญัญาฝ่ายนั Hนจะต้องส่งหนังสอืแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งทราบถงึเหตุสุดวสิยัดงักล่าวในทนัท ีและใน
กรณีดงักล่าวใหคู้่สญัญาทั Hงสองฝ่ายมสีทิธเิลื
อนการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันีHไปไดเ้ท่ากบัระยะเวลาที
เกดิ
เหตุสุดวสิยั โดยไมถ่อืว่าเป็นความผดิของคู่สญัญาฝา่ยใด 
ในกรณีที
เหตุสุดวสิยัทําใหคู้่สญัญาฝ่ายหนึ
งฝ่ายใดไม่สามารถปฏบิตัิตามสญัญาฉบบันีHได้เป็นระยะเวลา
รวมกนัเกนิกว่า  45 (สี
สบิหา้) วนั คู่สญัญาทั Hงสองฝ่ายจะเจรจาร่วมกนัโดยสุจรติ และจะใชค้วามพยายาม
อย่างดทีี
สุดในการบรรลุขอ้ตกลงที
เป็นประโยชน์อย่างที
สุดสาํหรบัคู่สญัญาทั Hงสองฝา่ย 
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สรปุสาระสาํคญัของรา่งสญัญาเช่าทรพัยสิ์นในส่วนที4แตกต่างกนั 

สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์จะเขา้ทํากบั JPAC, Datasafe และ PCS มรีายละเอยีด
ที
แตกต่างกนั ดงันีH 

 

สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยก์บั JPAC สําหรบัโครงการเจดบัเบิHลยูด ี
แปซฟิิค 

 

ผูเ้ช่า บรษิทั เจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค จาํกดั  
ทรพัยสิ์นที4เช่า 
 

(1) ที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั HงของโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซิฟิค และหมายความรวมถงึงานระบบ และส่วนควบ
ของที
ดนิดงักล่าว ซึ
งกองทรสัต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ V และใช้ในการประกอบกจิการโครงการเจ
ดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค (“ที4ดินที4เช่า”) ดงันีH 

โฉนดที4ดินเลขที4 
ขนาดที4ดิน (ประมาณ) 

ไร่ งาน ตร.ว. 
85905 16 1 97 

(2) อาคาร สิ
งปลูกสรา้งใดๆ ทั Hงหมดซึ
งไดป้ลูกสรา้งในที
ตั HงของโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค อนัเป็น
ส่วนหนึ
งของที
ดนิที
จะเช่า ซึ
งเป็นที
ตั Hงและใชใ้นการดําเนินการกจิการของโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแป
ซฟิิค ซึ
งรวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีง อาคารหอ้งเยน็ฝากสนิคา้พรอ้มสํานักงาน ทั HงนีH ใหร้วมถงึงานระบบ 
สิ
งติดตั Hงตรงึตรา สิ
งอํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดงักล่าว และได้ใชใ้นการ
ดาํเนินกจิการโครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค อยู่ในปจัจุบนั (“อาคารที4เช่า”) ดงันีH 

เลขที4อาคาร 
พื<นที4อาคาร

ประมาณ (ตร.
ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

- 10,058 อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
และโครงเหลก็ ชั Hนเดยีว  

จาํนวน 1 หลงั 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  

จาํนวน 1 หอ้ง 

(3) เครื
องมือและอุปกรณ์ซึ
 งจําเป็นและสมควรสําหรับใช้ในการดําเนินการกิจการโครงการ 
เจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค โดยรายละเอยีดของสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามที
ระบุไวใ้นสญัญานีH 

ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลา 10 ปีนับแต่วนัที
ลงนามในสญัญาฉบบันีH ทั HงนีH เวน้แต่คู่สญัญาฝ่ายหนึ
งฝ่ายใดหรอืทั Hงสองฝ่ายจะ
ตกลงใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาฉบบันีHต่อไปอกี ตามขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของสญัญาฉบบันีH 

รายละเอียดค่าเช่าทรพัยสิ์น
ที4 เช่าและการชําระค่าเช่า
ท รั พ ย์ สิ น ที4 เ ช่ า สํ า ห รั บ
ระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 
ปีแรก 

ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที
 เช่าให้แก่กองทรัสต์ เพื
อตอบแทนการใช้ทรัพย์สินที
 เช่าเป็น 
ค่าเช่าคงที
 โดยอตัราค่าเช่าทรพัยส์นิที
เช่า ณ วนัที
สญัญาเช่ามผีลใชบ้งัคบัจะเท่ากบั 330 (สามรอ้ยสามสบิ) 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (“อัตราค่าเช่าทรพัย์สินที4 เช่า”) โดยอัตราค่าเช่าทรพัย์สินที
เช่าสําหรับ
ระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณีที
มกีารต่ออายุ
สญัญาเช่า) ในแต่ละปีจะเป็นไปดงันีH 

ปีที4 
อตัราค่าเช่าทรพัยสิ์นที4เช่า 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) 

อตัราการเพิ4มขึ<นของอตัราค่า
เช่าทรพัยสิ์นที4เช่า  

(ร้อยละต่อปี) 
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ปีที
 1 – ปีที
 3 330.00 - 
ปีที
 4 – ปีที
 6 346.50 5 
ปีที
 7 – ปีที
 9 363.83 5 

ปีที
 10 – ปีที
 12 382.02 5 
ปีที
 13 – ปีที
 15 401.12 5 
ปีที
 16 – ปีที
 18 413.15 3 
ปีที
 19 – ปีที
 21 425.55 3 
ปีที
 22 – ปีที
 24 438.31 3 
ปีที
 25 – ปีที
 27 451.46 3 
ปีที
 28 – ปีที
 30 465.00 3 

ค่าเช่าสาํหรบัทรพัยส์นิที
เช่า (อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย)์ สาํหรบัระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปีแรก 
และระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณทีี
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) 

ผูเ้ช่าตกลงจะชาํระค่าเช่าสาํหรบัทรพัย์สนิที
เช่า (อสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์) สําหรบัระยะเวลาการ
เช่าในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณทีี
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) เป็น
จาํนวนรวมต่อปี นบัแต่วนัที
สญัญาเช่ามผีลใชบ้งัคบั ดงันีH 

ปีที4 ค่าเช่าทรพัยสิ์นที4เช่าต่อปี (บาท) 

ปีที
 1 – ปีที
 3 39,830,000 
ปีที
 4 – ปีที
 6 41,820,000 
ปีที
 7 – ปีที
 9 43,910,000 

ปีที
 10 – ปีที
 12 46,110,000 
ปีที
 13 – ปีที
 15 48,410,000 
ปีที
 16 – ปีที
 18 49,870,000 
ปีที
 19 – ปีที
 21 51,360,000 
ปีที
 22 – ปีที
 24 52,900,000 
ปีที
 25 – ปีที
 27 54,490,000 
ปีที
 28 – ปีที
 30 56,120,000 

สาํหรบัในกรณทีี
สญัญาเช่าไม่ไดม้ผีลตั Hงแต่วนัแรกของเดอืน และ/หรอื ไม่ไดส้ิHนสุดลง ณ วนัสุดทา้ยของเดอืน
ค่าเช่าของเดือนดงักล่าวจะถูกคํานวณตามสดัส่วนของจํานวนวนัที
สญัญาเช่ามผีลในเดือนนั Hนเทียบกบั
จาํนวนวนัทั Hงหมดของเดอืนนั Hนๆ 

ก า ร ต่ อ อ า ยุ สั ญ ญ า เ ช่ า
ภ า ย ห ลั ง จ า ก ที4 สิ< น สุ ด
ระยะเวลาการเช่า 

หากกองทรสัต์ประสงคจ์ะใหผู้เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่าออกไปเมื
อสิHนสุดระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่า

ที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณทีี
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) กองทรสัต์มสีทิธเิรยีกใหผู้เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่า

ออกไปไดอ้กี 2 (สอง) คราว เป็นระยะเวลาคราวละ 10 (สบิ) ปี โดยกองทรสัต์จะต้องแจง้ความประสงค์ใน

การใชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาเช่าใหผู้เ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ
ง) ปีก่อน

วนัสิHนสุดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณีที
มกีารต่ออายุสญัญา

เช่า) (แลว้แต่กรณี) และผูเ้ช่าตกลงจะต่ออายุสญัญาเช่าออกไปโดยใหข้อ้กําหนดและเงื
อนไขอื
น ๆ เป็นไป

ตามที
ระบุในสญัญาเช่าฉบบันีH เวน้แต่การคาํนวณอตัราค่าเช่าสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าในระยะเวลาการ

เช่าที
ต่ออายุดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดที
กําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันีH  ทั HงนีH ขอ้กําหนดและเงื
อนไข

ต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณทีี
กองทรสัต์ไดใ้ชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าแลว้ แต่ผูเ้ช่าไมด่าํเนินการต่อสญัญาเช่าไม่ว่า
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ดว้ยกรณีใด ผู้เช่าตกลงชําระเงนิให้แก่กองทรสัต์ในจํานวนเท่ากบัค่าเช่าตามสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 

(หนึ
ง) ปีนบัตั Hงแต่วนัสิHนสุดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณทีี
มกีาร

ต่ออายุสญัญาเช่า) (แล้วแต่กรณี) หรอืจนกว่ากองทรสัต์สามารถจดัหาผู้เช่ารายใหม่ที
มเีงื
อนไขในการเช่า

และผลประโยชน์ที
กองทรสัต์คาดว่าจะไดร้บัที
เป็นประโยชน์แก่กองทรสัต์ไดโ้ดยกองทรสัต์จะพจิารณาจาก

ปจัจยัต่างๆ อาท ิเงนิมดัจาํ ค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า การต่ออายุสญัญาเช่าและค่าเช่าในกรณทีี
มกีารต่ออายุ

สญัญาเช่า เป็นตน้ แลว้แต่กรณใีดเกดิก่อน และผูเ้ช่าตกลงใหก้องทรสัต์มสีทิธริบิเงนิมดัจํา (ตามที
ระบุไวใ้น

สญัญานีH) ที
ผูเ้ช่าไดว้างไวเ้ตม็จาํนวน 

สิทธิในการก่อสร้างอาคาร
บนพื<นที4ส่วนขยายเพิ4มเติม 

กองทรัสต์ตกลงให้ผู้ เช่ าดํา เนินการ ก่อสร้างโครงการส่วนเพิ
ม เติมในโครงการเจดับ เบิHลยูด ี 
แปซิฟิคบนที
ดินบางส่วนของที
ดินที
เช่า (“พื<นที4 ส่วนขยายเพิ4มเติม”) โดยจะต้องเป็นไปตามแบบการ
ก่อสรา้งตามสญัญานีH และจะตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งดงักล่าวตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 
(1) กองทรสัต์ยนิยอมใหผู้เ้ช่า และ/หรอื บุคคลที
ผูเ้ช่ากําหนดเป็นผูด้ําเนินการก่อสรา้ง (“ผู้ดาํเนินการ

ก่ อ ส ร้ า ง ” )  มี สิ ท ธิ ที
 จ ะ ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร ส่ ว น เ พิ
 ม เ ติ ม ใ น โ ค ร ง ก า ร 
เจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิคบนพืHนที
ส่วนขยายเพิ
มเตมิดงักล่าว โดยจะต้องเป็นไปตามแบบการก่อสรา้ง
ตามสญัญานีH และจะตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งดงักล่าวตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

ในกรณทีี
การก่อสรา้งโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค ตามความในวรรคก่อน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย/สญูหาย แก่บุคคล และ/หรอื อาคาร และ/หรอื ทรพัย์สนิอื
นใด หรอืในกรณี
ที
ผูเ้ช่า และ/หรอื ผูด้าํเนินการก่อสรา้งกระทําผดิกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และ/หรอื ขอ้บงัคบัอื
นใดที

เกี
ยวขอ้งของหน่วยงานราชการที
เกี
ยวขอ้ง ผูเ้ช่า และ/หรอื ผูด้ําเนินการก่อสรา้งตกลงรบัผดิชดใช้
ค่าเสยีหายนั Hนแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทั Hงหมดทั Hงทางแพ่งและทางอาญา นอกจากนีHผู้เช่า และ/หรอื ให้
ผูด้ําเนินการก่อสรา้งจะจดัทําประกนัความเสี
ยงภยัในทรพัย์สนิ (Contractor All Risk Insurance) 
เพื
อครอบคลุมความเสยีหายใด ๆ ที
อาจเกดิขึHนจากการก่อสรา้งดงักล่าว 

(2) นอกเหนือจากการประกนัภยัตามที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญานีH ผู้เช่าจะจดัให้มปีระกนัความเสี
ยงภยัใน
ทรพัย์สนิ (Property All Risk) โดยทําเป็นการประกนัภยัโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจ
ดบัเบิHลยูด ีแปซิฟิค อย่างเพยีงพอและเหมาะสมเพื
อคุ้มครองถึงความเสี
ยงภยัอนัอาจจะเกดิแก่
โครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค โดยวงเงนิเอาประกนัภยัพจิารณาตามการ
ประกนัมลูค่าของใหม ่(Replacement Cost) ไมร่วมตน้ทุนค่าที
ดนิ 

ทั HงนีH ในกรณีที
มกีารจดัทําประกนัความเสี
ยงภยัในทรพัย์สนิ (Property All Risk) สําหรบัโครงการ
ส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิคในกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัเดยีวกนักบัทรพัย์สนิที

เช่า คู่สญัญาตกลงระบุชื
อกองทรสัต์ และ/หรือ ผู้ให้กู้ของกองทรสัต์ (ถ้าม)ี และผู้เช่าเป็นผู้เอา
ประกนัร่วมกนัและเป็นผูร้บัประโยชน์ร่วมกนัในกรมธรรมป์ระกนัภยัที
จดัทําขึHนสําหรบัอาคารที
เช่า
และโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค โดยกาํหนดใหก้องทรสัต์ และ/หรอื ผูใ้ห้
กูข้องกองทรสัต์ (ถ้าม)ี และผูเ้ช่าได้รบัค่าสนิไหมทดแทนตามสดัส่วนของพืHนที
ที
แต่ละฝ่ายมสีทิธิ
ครอบครองหรอืมกีรรมสทิธิ V ทั HงนีH กองทรสัต์ และ/หรอื ผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต์ (ถา้ม)ี จะเป็นผูไ้ดร้บัค่า
สนิไหมทดแทนจากการประกนัภยัในส่วนของอาคารที
เช่าดงักล่าวทั Hงหมดและผูเ้ช่าจะเป็นผูไ้ดร้บัค่า
สนิไหมทดแทนจากการประกนัภยัในส่วนของโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแป
ซฟิิค ทั HงนีH ผูเ้ช่าตกลงที
จะรบัผดิชอบ ค่าใชจ่้าย หรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ที
เกดิขึHนหรอืเกี
ยวเนื
องจาก
การดาํเนินการดงักล่าวและการชาํระเบีHยประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว 

อย่างไรกด็ ีหากมกีารจดัทําประกนัความเสี
ยงภยัในทรพัย์สนิ (Property All Risk) แยกกนัระหว่าง
อาคารที
เช่าและโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค คู่สญัญาตกลงสละสทิธใิน
การไล่เบีHยระหว่างกนั 

(3) ภายหลงัการก่อสรา้งโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิคแลว้เสรจ็ ผูเ้ช่าใหส้ทิธิ
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กองทรสัต์ในการลงทุนในโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค โดยคู่สญัญาตกลง
ใหด้ําเนินการตามเงื
อนไขที
ระบุไวใ้นสญัญาตกลงกระทําการ หวัขอ้สทิธขิองกองทรสัต์ในการซืHอ
หรอืเช่าโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค (Option to Buy/Lease) 

(4) โครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิคนีHเป็นกรรมสทิธิ Vของผู้เช่าตลอดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาฉบบันีHหรอืระยะเวลาการเช่าในกรณีที
มกีารต่ออายุสญัญาฉบบันีHออกไปแต่ละ
ครั Hง จนกว่ากองทรสัต์จะดําเนินการลงทุนในโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิ
คตามที
ระบุไวใ้นสญัญานีH หรอืจนกว่าจะเกดิเหตุการณ์ตามที
จะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ (5) นีH  อย่างไรกด็ ีผู้
เช่าตกลงว่าจะไม่จํานอง หรอืก่อภาระผูกพนัใดๆ หรอืโอนกรรมสทิธิ Vในโครงการส่วนเพิ
มเติมใน
โครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากกองทรสัต์ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

(5) หากกองทรสัต์ไมไ่ดด้าํเนินการลงทุนในโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิคตาม
ที
ระบุไวใ้นสญัญานีH คู่สญัญาตกลงใหก้ารคนืทรพัย์สนิที
เช่า (นอกจากที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญานีH) และ
การดาํเนินการเกี
ยวกบัโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค เป็นดงันีH 

(ก) ในกรณีที
สญัญาเช่าฉบบันีHสิHนสุดลงโดยที
กองทรสัต์ไม่ใช้สทิธใินการเรยีกให้ผู้เช่าต่ออายุ
สญัญาเช่าฉบบันีH หรอืมกีารต่ออายุสญัญาเช่าออกไปเพยีงหนึ
งคราว (20 ปี) และสญัญาเช่า
สาํหรบัระยะเวลาการเช่าที
ต่ออายุคราวที
หนึ
ง (ปีที
 20) ดงักล่าวสิHนสุดลงโดยที
กองทรสัต์ไม่
ใชส้ทิธใินการเรยีกใหผู้เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่าคราวสุดทา้ย  กองทรสัต์ตกลงจะซืHอโครงการ
ส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซิฟิค ในราคา รวมทั Hงขอ้กําหนดและเงื
อนไขที

เกี
ยวข้องที
จะได้ตกลงกนั ทั HงนีH  ราคาดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อกําหนดและเงื
อนไขอื
นๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบั
สญัญาจะซืHอจะขายอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค) และ/หรอื สญัญาซืHอ
ขายสงัหารมิทรพัย์ (โครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค) อย่างไรกด็ ีในกรณีที
ไม่สามารถตกลง
ราคากนัได้ คู่สญัญาตกลงให้ใช้ราคาประเมนิเฉลี
ยของผู้ประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิสองรายที

ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจดัหาผู้
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิฝา่ยละหนึ
งรายดว้ยค่าใชจ่้ายของคู่สญัญาฝา่ยนั Hนๆ เอง 

ทั HงนีH  ก่อนการพิจารณาดํา เนินการลง ทุนในโครงการส่ วนเพิ
ม เติม ในโครงการ 
เจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค กองทรสัต์สงวนสทิธทิี
จะเสนอการดําเนินการดงักล่าวเพื
อใหท้ี
ประชุม
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 
(แลว้แต่ขนาดรายการ) 

(ข) อย่างไรกด็ ีเมื
อมกีารต่ออายุสญัญาเช่าออกไปจนครบ 2 คราวแลว้ (30 ปี) และสญัญาเช่า
สําหรบัระยะเวลาการเช่าที
ต่ออายุคราวที
 2 (ปีที
 30) ดงักล่าวสิHนสุดลง ให้โครงการส่วน
เพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซิฟิคจะตกเป็นกรรมสทิธิ Vของกองทรสัต์ทนัทโีดยไม่มี
ค่าตอบแทนและปราศจากภาระผกูพนัใดๆ 

อย่างไรก็ตาม หากกองทรัสต์ไม่ประสงค์จะให้โครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการ 
เจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิคตกเป็นกรรมสทิธิ Vของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะแจง้ผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและผู้เช่าตกลงดําเนินการรืHอถอนโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแป
ซฟิิคและส่งมอบทรพัยส์นิที
เช่าคนืตามที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญานีH 

(ค) ในกรณีที
มเีหตุให้กองทรสัต์ต้องเลกิสญัญาเช่าฉบบันีHโดยความผดิของผู้เช่าตามที
ระบุใน
สญัญานีH (ไมว่่าจะเกดิขึHนในระยะเวลาใดกต็าม) ใหก้องทรสัต์มสีทิธพิจิารณาดาํเนินการดงันีH 

1. หากกองทรสัต์ประสงค์จะซืHอโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค 
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ในราคา รวมทั Hงขอ้กาํหนดและเงื
อนไขที
เกี
ยวขอ้งที
จะไดต้กลงกนั ทั HงนีH ราคาดงักล่าว
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอ้กําหนดและ
เงื
อนไขอื
นๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัสญัญาจะซืHอจะขายอสงัหาริมทรพัย ์
(โครงการเจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค) และ/หรอื สญัญาซืHอขายสงัหารมิทรพัย์ (โครงการเจ
ดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค) อย่างไรกด็ ีในกรณีที
ไม่สามารถตกลงราคากนัได ้คู่สญัญาตกลง
ให้ใช้ราคาประเมนิเฉลี
ยของผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิสองรายที
ไดร้บัความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจดัหาผู้ประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิฝา่ยละหนึ
งรายดว้ยค่าใชจ่้ายของคู่สญัญาฝา่ยนั Hนๆ เอง หรอื 

2. หากกองทรสัต์ไม่ประสงค์จะให้โครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจดบัเบิHลยูดี แป
ซฟิิคตกเป็นกรรมสทิธิ Vของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะแจง้ผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและผู้
เช่าตกลงดาํเนินการรืHอถอนโครงการส่วนเพิ
มเตมิในโครงการเจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิคและ
ส่งมอบทรพัยส์นิที
เช่าคนืตามที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญานีH 

ทั HงนีH  ก่อนการพจิารณาดําเนินการดงักล่าวขา้งต้นในโครงการส่วนเพิ
มเติมในโครงการเจ
ดบัเบิHลยูด ีแปซิฟิค กองทรสัต์สงวนสทิธทิี
จะเสนอการดําเนินการดงักล่าวเพื
อให้ที
ประชุม
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 
(แลว้แต่ขนาดรายการ) 

การเก็บสํารองเงินทุนเพื4อ
ก า ร บํ า รุ ง ร ั ก ษ า แ ล ะ
ซ่ อ ม แ ซ ม ใ ห ญ่  ( Major 
Maintenance) 

กองทรสัต์จะดําเนินการเปิดบญัชขีองกองทรสัต์โดยมวีตัถุประสงค์เพื
อให้มกีารเกบ็สํารองเงนิทุนเพื
อการ
บํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) ดงักล่าว โดย ณ วนัเริ
มต้นระยะเวลาการเช่า และ
ระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไปในแต่ละคราว (ในกรณีที
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) กองทรสัต์จะ
เกบ็สาํรองเงนิทุนดงักล่าวตามรายละเอยีดมลูค่าเงนิสาํรอง และรายละเอยีดเงื
อนไขการเบกิจ่ายตามที
ระบุใน
สญัญานีH (“CAPEX Reserve”) ทั HงนีH ภายใตเ้งื
อนไขดงันีH 
(1) ในกรณีที
ในปีใดมีค่าใช้จ่ายเพื
อการบํารุงร ักษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที
มากกว่า CAPEX 

Reserve ผูเ้ช่าตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายเพื
อการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที

มากกว่า CAPEX Reserve ในปีนั Hน ๆ ใหแ้ก่กองทรสัต์ตามค่าใชจ่้ายที
เกดิขึHนจรงิ 

(2) หากในปีใด ๆ มคี่าใชจ่้ายเพื
อการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จาํนวนที
น้อยกว่า CAPEX Reserve 
(“ยอดคงเหลือ”) กองทรสัต์จะยกยอดคงเหลือนั Hนไปใช้เป็น ค่าใช้จ่ายเพื
อการบํารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมใหญ่ร่วมกบั CAPEX Reserve สาํหรบัปีต่อๆ ไป โดยใหม้กีารสะสมยอดคงเหลอืนั Hนไปได้
จนกว่าจะมกีารใชย้อดคงเหลอืทั Hงหมด 

(3) เพื
อความชดัเจน หากในปีใดมคี่าใช้จ่ายเพื
อการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที
มากกว่า 
CAPEX Reserve พรอ้มกบัยอดคงเหลอืทั Hงหมด ผูเ้ช่าตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายเพื
อการ
บํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที
มากกว่า CAPEX Reserve ในปีนั Hนให้แก่กองทรสัต์ตาม
ค่าใชจ่้ายที
เกดิขึHนจรงิ 

(4) เมื
อครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณทีี
มกีารต่อ
อายุสญัญาเช่า) หรอืในกรณทีี
มกีารเลกิสญัญาเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิ
ของกองทรสัต์ตามที
ระบุในสญัญานีH กองทรสัต์ตกลงจะคนืเงนิในจํานวนเท่ากบั CAPEX Reserve 
ที
คงเหลอื (พร้อมกบัยอดคงเหลอื) ทั Hงหมดที
เหลอือยู่ภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่ายเพื
อการ
บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ที
เกดิขึHนจรงิระหว่างที
สญัญาฉบบันีHมผีลใชบ้งัคบั (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูเ้ช่า ณ 
วนัสิHนสุดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไปในแต่ละคราว (ในกรณีที
มี
การต่ออายุสญัญาเช่า) หรอื ณ วนัที
มผีลเป็นการเลกิสญัญาฉบบันีH    

(5) ในกรณีที
มกีารเลกิสญัญาเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของผูเ้ช่าตามที
ระบุ
ในสญัญานีH ผูเ้ช่าตกลงชําระเงนิใหแ้ก่กองทรสัต์ในจํานวนเท่ากบั CAPEX Reserve ตั Hงแต่วนัที

สญัญาเช่าฉบบันีHสิHนสุดลงไปจนครบระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที
ได้มกีารต่ออายุ
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ออกไป (ในกรณทีี
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) (แลว้แต่กรณ)ี 

 

สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั Datasafe สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ 

ผูเ้ช่า บรษิทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 
ทรพัยสิ์นที4เช่า 
 

(1) ที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั Hงของโครงการดาต้าเซฟ และหมายความรวมถึงงานระบบ และส่วนควบของที
ดิน
ดงักล่าว ซึ
งกองทรสัต์เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ V และใชใ้นการประกอบกจิการโครงการดาต้าเซฟ (“ที4ดิน
ที4เช่า”) ดงันีH 

โฉนดที4ดินเลขที4 
ขนาดที4ดิน (ประมาณ) 

ไร่ งาน ตร.ว. 
85904 12 2 56 

(2) อาคาร สิ
งปลกูสรา้งใดๆ ทั Hงหมดซึ
งไดป้ลูกสรา้งในที
ตั Hงของโครงการดาต้าเซฟ อนัเป็นส่วนหนึ
งของ
ที
ดนิที
จะเช่า ซึ
งเป็นที
ตั Hงและใชใ้นการดาํเนินการกจิการของโครงการดาตา้เซฟ ซึ
งรวมถงึแต่ไม่จํากดั
เพยีง อาคารคลงัสนิค้าพรอ้มสํานักงาน ทั HงนีH ใหร้วมถงึงานระบบ สิ
งติดตั Hงตรงึตรา สิ
งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดงักล่าว และไดใ้ชใ้นการดําเนินกจิการโครงการดาต้าเซฟ อยู่
ในปจัจุบนั (“อาคารที4เช่า”) ดงันีH 

เลขที4อาคาร 
พื<นที4อาคาร

ประมาณ (ตร.
ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

- 9,288 อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
และโครงเหลก็ ชั Hนเดยีว  

จาํนวน 1 หลงั 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  

สองชั Hน จาํนวน 1 หลงั 

  
ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัที
ลงนามในสญัญาฉบบันีH  
รายละเอียดค่าเช่าทรพัย์สิน
ที4 เช่าและการชําระค่าเช่า
ท รั พ ย์ สิ น ที4 เ ช่ า ต ล อ ด
ระยะเวลาการเช่า 

ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที
 เช่าให้แก่กองทรัสต์ เพื
อตอบแทนการใช้ทรัพย์สินที
 เช่าเป็น 
ค่าเช่าคงที
 ทั HงนีH อตัราค่าเช่าทรพัย์สนิที
เช่า ณ วนัที
สญัญาเช่ามผีลใชบ้งัคบัจะเท่ากบั 118 (หนึ
งร้อยสบิ
แปด) บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน (“อตัราค่าเช่าทรพัยสิ์นที4เช่า”) โดยอตัราค่าเช่าทรพัย์สนิที
เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่าในแต่ละปีจะเป็นไปดงันีH 

ปีที4 
อตัราค่าเช่าทรพัยสิ์นที4เช่า 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) 

อตัราการเพิ4มขึ<นของอตัราค่า
เช่าทรพัยสิ์นที4เช่า  

(ร้อยละต่อปี) 
ปีที
 1 – ปีที
 3 118.00 - 
ปีที
 4 – ปีที
 6 123.90 5 
ปีที
 7 – ปีที
 9 130.10 5 

ปีที
 10  136.60 5 

ค่าเช่าสาํหรบัทรพัยส์นิที
เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 

ผูเ้ช่าตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรบัทรพัย์สนิที
เช่าตลอดระยะเวลาการเช่าเป็นจํานวนรวมต่อปี นับแต่วนัที

สญัญาเช่ามผีลใชบ้งัคบั ดงันีH 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 2 หน้า 4-16 

ปีที4 ค่าเช่าทรพัยสิ์นที4เช่าต่อปี (บาท) 

ปีที
 1 – ปีที
 3 13,150,000 
ปีที
 4 – ปีที
 6 13,810,000 
ปีที
 7 – ปีที
 9 14,500,000 

ปีที
 10  15,220,000 

สาํหรบัในกรณทีี
สญัญาเช่าไมไ่ดม้ผีลตั Hงแต่วนัแรกของเดอืน และ/หรอื ไม่ไดส้ิHนสุดลง ณ วนัสุดทา้ยของเดอืน
ค่าเช่าของเดอืนดงักล่าวจะถูกคํานวณตามสดัส่วนของจํานวนวนัที
สญัญาเช่ามผีลในเดอืนนั Hนเทยีบกบั
จาํนวนวนัทั Hงหมดของเดอืนนั Hนๆ 

 

สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยก์บั PCS สาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้ง
เยน็  

 

ผูเ้ช่า บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จาํกดั  
ทรพัยสิ์นที4เช่า 
 

(1) ที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั Hงของโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และหมายความรวมถึงงานระบบ และส่วนควบของ
ที
ดนิดงักล่าว ซึ
งกองทรสัต์เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ V และใชใ้นการประกอบกจิการโครงการแปซฟิิค หอ้ง
เยน็ (“ที
ดนิที
เช่า”) ดงันีH 

ลาํดบัที4 โฉนดที4ดินเลขที4 
ขนาดที4ดิน (ประมาณ) 

ไร่ งาน ตร.ว. 
1 2701 

19 2 65.40 

2 40626 
3 42609 
4 61597 
5 42612 
6 42611 
7 61598 
8 61599 
9 78829 
10 93227 
11 93228 
12 93229 
13 93230 
14 42608 
15 93231 
16 93232 
17 93233 
18 93234 
19 66022 

                                                           
1 อยู่ระหว่างการแบ่งแยกโฉนดที
ดนิ (To update) 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 2 หน้า 4-17 

20 66023 
21 94228 
22 94229 
23 94230 
24 94231 
25 94232 
26 94233 
27 31704 

2 4 71.20 28 106126 
29 140584 

(2) อาคาร สิ
งปลูกสรา้งใดๆ ทั Hงหมดซึ
งไดป้ลูกสรา้งในที
ตั Hงของโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ อนัเป็นส่วน
ห นึ
 ง ข อ งที
 ดิน ที
 จ ะ เ ช่ า  ซึ
 ง เ ป็ น ที
 ตั Hง แ ล ะ ใ ช้ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร กิ จ ก า ร ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 
แปซิฟิค ห้องเย็น ซึ
งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพยีง อาคารห้องเย็นฝากสนิค้าพร้อมสํานักงาน ทั HงนีH ให้
รวมถงึงานระบบ สิ
งตดิตั Hงตรงึตรา สิ
งอํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดงักล่าว และ
ไดใ้ชใ้นการดาํเนินกจิการโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็อยู่ในปจัจุบนั (“อาคารที
เช่า”) ดงันีH 

ลาํดบัที4 เลขที4อาคาร 
พื<นที4อาคาร

ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

1 อาคาร 6 13,632 อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ชั Hนเดยีว จาํนวน 1 หลงั 

2 อาคาร 7 3,930 อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ชั Hนเดยีว จาํนวน 1 หลงั 

(3) เครื
องมือและอุปกรณ์ซึ
 งจําเป็นและสมควรสําหรับใช้ในการดําเนินการกิจการโครงการ 
แปซฟิิค หอ้งเยน็ โดยรายละเอยีดของสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามที
ระบุไวใ้นสญัญานีH 

ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัที
ลงนามในสญัญาฉบบันีH ทั HงนีH เวน้แต่คู่สญัญาฝ่ายหนึ
งฝ่ายใดหรอืทั Hงสองฝ่ายจะ
ตกลงใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาฉบบันีHต่อไปอกี ตามขอ้กาํหนดและเงื
อนไขของสญัญาฉบบันีH 

รายละเอียดค่าเช่าทรพัย์สิน
ที4 เช่าและการชําระค่าเช่า
ท รั พ ย์ สิ น ที4 เ ช่ า สํ า ห รั บ
ระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 
ปีแรก 

ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าให้แก่กองทรัสต์ เพื
อตอบแทนการใช้ทรัพย์สินที
 เช่าเป็น 
ค่าเช่าคงที
 ทั HงนีH อตัราค่าเช่าทรพัย์สนิที
เช่า ณ วนัที
สญัญาเช่ามผีลใช้บงัคบัจะเท่ากบั 330 (สามร้อย
สามสบิ) บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน (“อตัราค่าเช่าทรพัยส์นิที
เช่า”) โดยอตัราค่าเช่าทรพัย์สนิที
เช่าสําหรบั
ระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณีที
มกีารต่ออายุ
สญัญาเช่า) ในแต่ละปีจะเป็นไปดงันีH 

ปีที4 
อตัราค่าเช่าทรพัยสิ์นที4เช่า 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) 

อตัราการเพิ4มขึ<นของอตัราค่า
เช่าทรพัยสิ์นที4เช่า  

(ร้อยละต่อปี) 
ปีที
 1 – ปีที
 3 330.00 - 
ปีที
 4 – ปีที
 6 346.50 5 
ปีที
 7 – ปีที
 9 363.83 5 

ปีที
 10 – ปีที
 12 382.02 5 
ปีที
 13 – ปีที
 15 401.12 5 
ปีที
 16 – ปีที
 18 413.15 3 
ปีที
 19 – ปีที
 21 425.55 3 
ปีที
 22 – ปีที
 24 438.31 3 
ปีที
 25 – ปีที
 27 451.46 3 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 2 หน้า 4-18 

ปีที
 28 – ปีที
 30 465.00 3 
ค่าเช่าสําหรบัทรพัย์สนิที
เช่า (อสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์) สําหรบัระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปี
แรก และระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณทีี
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) 
ผูเ้ช่าตกลงจะชาํระค่าเช่าสาํหรบัทรพัยส์นิที
เช่า (อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย์) สําหรบัระยะเวลาการ
เช่าในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณทีี
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) เป็น
จาํนวนรวมต่อปี นบัแต่วนัที
สญัญาเช่ามผีลใชบ้งัคบั ดงันีH 

ปีที4 ค่าเช่าทรพัยสิ์นที4เช่าต่อปี (บาท) 

ปีที
 1 – ปีที
 3 69,550,000 
ปีที
 4 – ปีที
 6 73,020,000 
ปีที
 7 – ปีที
 9 76,670,000 

ปีที
 10 – ปีที
 12 80,510,000 
ปีที
 13 – ปีที
 15 84,530,000 
ปีที
 16 – ปีที
 18 87,070,000 
ปีที
 19 – ปีที
 21 89,860,000 
ปีที
 22 – ปีที
 24 92,370,000 
ปีที
 25 – ปีที
 27 95,140,000 
ปีที
 28 – ปีที
 30 98,000,000 

สําหรบัในกรณีที
สญัญาเช่าไม่ไดม้ผีลตั Hงแต่วนัแรกของเดอืน และ/หรอื ไม่ได้สิHนสุดลง ณ วนัสุดท้ายของ
เดอืนค่าเช่าของเดอืนดงักล่าวจะถูกคาํนวณตามสดัส่วนของจาํนวนวนัที
สญัญาเช่ามผีลในเดอืนนั Hนเทยีบกบั
จาํนวนวนัทั Hงหมดของเดอืนนั Hนๆ 

การต่ออายุสัญญาเช่าและ
ค่าเ ช่าในกรณีที4 มีการต่อ
อ า ยุ สั ญ ญ า เ ช่ า  สํ า ห รับ
ระยะเวลาการเช่าในช่วงแรก 

หากกองทรสัต์ประสงคจ์ะใหผู้เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่าออกไปเมื
อสิHนสุดระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่า
ที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณทีี
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) กองทรสัต์มสีทิธเิรยีกใหผู้เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่า
ออกไปไดอ้กี 2 (สอง) คราว เป็นระยะเวลาคราวละ 10 (สบิ) ปี โดยกองทรสัต์จะต้องแจง้ความประสงค์ใน
การใชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาเช่าใหผู้เ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ
ง) ปีก่อน
วนัสิHนสุดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าที
ได้มกีารต่ออายุออกไป (ในกรณีที
มกีารต่ออายุสญัญา
เช่า) (แลว้แต่กรณ)ี และผูเ้ช่าตกลงจะต่ออายุสญัญาเช่าออกไปโดยใหข้อ้กําหนดและเงื
อนไขอื
น ๆ เป็นไป
ตามที
ระบุในสญัญาเช่าฉบบันีH เวน้แต่การคาํนวณอตัราค่าเช่าสาํหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าในระยะเวลาการ
เช่าที
ต่ออายุดงักล่าวให้เป็นไปตามรายละเอยีดที
กําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันีH  ทั HงนีH ขอ้กําหนดและเงื
อนไข
ต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณทีี
กองทรสัต์ไดใ้ชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าแลว้ แต่ผูเ้ช่าไมด่าํเนินการต่อสญัญาเช่าไมว่่า
ดว้ยกรณีใด ผู้เช่าตกลงชําระเงนิให้แก่กองทรสัต์ในจํานวนเท่ากบัค่าเช่าตามสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 
(หนึ
ง) ปีนบัตั Hงแต่วนัสิHนสุดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณทีี
มกีาร
ต่ออายุสญัญาเช่า) (แลว้แต่กรณี) หรอืจนกว่ากองทรสัต์สามารถจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ที
มเีงื
อนไขในการเช่า
และผลประโยชน์ที
กองทรสัต์คาดว่าจะไดร้บัที
เป็นประโยชน์แก่กองทรสัต์ได ้แลว้แต่กรณีใดเกดิก่อน และผู้
เช่าตกลงใหก้องทรสัต์มสีทิธริบิเงนิมดัจาํ (ตามที
ระบุไวใ้นสญัญานีH) ที
ผูเ้ช่าไดว้างไวเ้ตม็จาํนวน 

การเก็บสํารองเงินทุนเพื4อ
การบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม
ใหญ่ (Major Maintenance) 

กองทรสัต์จะดําเนินการเปิดบญัชขีองกองทรสัต์โดยมวีตัถุประสงค์เพื
อใหม้กีารเกบ็สํารองเงนิทุนเพื
อการ
บํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) ดงักล่าว โดย ณ วนัเริ
มต้นระยะเวลาการเช่า และ
ระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไปในแต่ละคราว (ในกรณีที
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) กองทรสัต์จะ
เกบ็สาํรองเงนิทุนดงักล่าวตามรายละเอยีดมลูค่าเงนิสํารอง และรายละเอยีดเงื
อนไขการเบกิจ่ายตามที
ระบุ
ในสญัญานีH (“CAPEX Reserve”) ทั HงนีH ภายใตเ้งื
อนไขดงันีH 

(1) ในกรณีที
ในปีใดมีค่าใช้จ่ายเพื
อการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที
มากกว่า CAPEX 
Reserve ผูเ้ช่าตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายเพื
อการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที
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มากกว่า CAPEX Reserve ในปีนั Hน ๆ ใหแ้ก่กองทรสัต์ตามค่าใชจ่้ายที
เกดิขึHนจรงิ 

(2) หากในปีใด ๆ มีค่าใช้จ่ายเพื
อการบํารุงร ักษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที
น้อยกว่า CAPEX 
Reserve (“ยอดคงเหลอื”) กองทรสัต์จะยกยอดคงเหลอืนั Hนไปใชเ้ป็น ค่าใชจ่้ายเพื
อการบํารุงรกัษา
และซ่อมแซมใหญ่ร่วมกบั CAPEX Reserve สําหรบัปีต่อๆ ไป โดยใหม้กีารสะสมยอดคงเหลอืนั Hน
ไปไดจ้นกว่าจะมกีารใชย้อดคงเหลอืทั Hงหมด 

(3) เพื
อความชดัเจน หากในปีใดมคี่าใช้จ่ายเพื
อการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที
มากกว่า 
CAPEX Reserve พรอ้มกบัยอดคงเหลอืทั Hงหมด ผูเ้ช่าตกลงว่าจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายเพื
อ
การบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จาํนวนที
มากกว่า CAPEX Reserve ในปีนั Hนใหแ้ก่กองทรสัต์ตาม
ค่าใชจ่้ายที
เกดิขึHนจรงิ 

(4) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณีที
มกีาร
ต่ออายุสญัญาเช่า) หรือในกรณีที
มกีารเลิกสญัญาเช่าอันเนื
องมาจากเหตุผิดนัดผิดสญัญาโดย
ความผดิของกองทรสัต์ตามที
ระบุในสญัญานีH กองทรสัต์ตกลงจะคนืเงนิในจํานวนเท่ากบั CAPEX 
Reserve ที
คงเหลอื (พรอ้มกบัยอดคงเหลอื) ทั Hงหมดที
เหลอือยู่ภายหลงัจากการหกัค่าใชจ่้ายเพื
อ
การบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ที
เกดิขึHนจรงิระหว่างที
สญัญาฉบบันีHมผีลใชบ้งัคบั (ถ้าม)ี ใหแ้ก่ผู้
เช่า ณ วนัสิHนสุดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าที
ไดม้กีารต่ออายุออกไปในแต่ละคราว (ใน
กรณทีี
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) หรอื ณ วนัที
มผีลเป็นการเลกิสญัญาฉบบันีH 

(5) ในกรณทีี
มกีารเลกิสญัญาเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของผูเ้ช่าตามที
ระบุ
ในสญัญานีH ผูเ้ช่าตกลงชําระเงนิใหแ้ก่กองทรสัต์ในจํานวนเท่ากบั CAPEX Reserve ตั Hงแต่วนัที

สญัญาเช่าฉบบันีHสิHนสุดลงไปจนครบระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที
ได้มกีารต่ออายุ
ออกไป (ในกรณทีี
มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) (แลว้แต่กรณ)ี 

 

4.2.2  รายละเอียดผูเ้ช่า 

 บรษิทัในกลุ่มของ JWD จะเป็นผู้เช่าทรพัย์สนิโครงการ JWD โดยขอ้มูลบรษิัทในกลุ่มของ JWD ที
จะเป็นผูเ้ช่า
ทรพัยส์นิ มรีายละเอยีด ดงันีH 

4.2.2.1 ขอ้มลูทั 
วไป 

ชื
อผูเ้ช่า   : บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จาํกดั  
ที
ตั Hงสาํนกังานใหญ่ : 47/19 หมู่ 2 ต.นาด ีอ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0745538001893 
โทรศพัท ์ : 034-834-224-6 
ทุนจดทะเบยีน : 443,000,000 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 443,000,000 บาท 
 
ชื
อผูเ้ช่า   : บรษิทั เจดบัเบิHลยดู ีแปซฟิิค จาํกดั 
ที
ตั Hงสาํนกังานใหญ่ : 99/3 หมู1่1 ถ.สวุนิทวงศ ์ต.คลองนครเนื
องเขต        
  อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105556004381 
โทรศพัท ์ : 033-020-800 
ทุนจดทะเบยีน : 250,000,000 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 250,000,000 บาท 
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ชื
อผูเ้ช่า   : บรษิทั ดาตา้เซฟ จาํกดั 
ที
ตั Hงสาํนกังานใหญ่ : 99 หมู ่11 ถ.สวุนิทวงศ ์ต.คลองนครเนื
องเขต  
   อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105534034075 
โทรศพัท ์ : 02-710-4050 
ทุนจดทะเบยีน : 75,000,000 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 75,000,000 บาท 
 

4.2.2.2 คุณสมบตัแิละประสบการณ์ผูเ้ชา่ 

บรษิทัในกลุ่มของ JWD จะเป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการ JWD ทั HงนีH ก่อนที
จะมกีารจดัตั Hงกองทรสัต ์บรษิทั
ในกลุ่มของ JWD มบีุคลากรและทมีงานที
เป็นผูม้ปีระสบการณ์ ความเชี
ยวชาญในการทําหน้าที
ดูแล
บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์(เช่น ดา้นการตลาด การจดัหาผูเ้ช่า การดแูลและซ่อมบาํรุงรกัษาความมั 
นคงและ
ปลอดภยัของอาคารและอุปกรณ์ การบรหิารจดัการทางการเงนิเพื
อหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์
จดัทาํบญัชรีายรบัรายจ่ายจากการใหเ้ช่า หรอืจากการดาํเนินธุรกจิบนอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์ลงทุน 
เป็นต้น) และมีมาตรฐานในการดําเนินงาน (Standard of Operation) ในการจดัหาประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ย่างต่อเนื
องในระยะยาว  
บรษิทัในกลุ่มของ JWD ดําเนินธุรกจิให้บรกิารทางดา้นโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ (In-land Logistics) 
อย่างครบวงจร ก่อตั Hงในปี 2536 และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เมื
อเดอืนกนัยายน ปี 2558 โดย
ลกัษณะการประกอบธุรกจิประกอบดว้ยธุรกจิบรกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ บรกิารขนส่งและกระจาย
สนิค้า บริการขนย้าย บริการจัดการเอกสารและข้อมูล และอื
นๆ เช่น ให้เช่าอาคารสํานักงานและ
คลงัสนิคา้ และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
 

4.2.2.3 อสงัหารมิทรพัยอ์ื
นภายใตก้ารจดัการของผูเ้ช่าที
อาจแขง่ขนัในทางธุรกจิกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

บริษัทในกลุ่มของ JWD จะเป็นผู้เช่าทรพัย์สินที
กองทรสัต์เข้าลงทุนครั Hงแรกในส่วนโครงการ JWD 

เพื
อใหบ้รษิทัในกลุ่มของ JWD สามารถดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ (In-land 

Logistics) ไดอ้ย่างครบวงจร ซึ
งรวมถงึการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิค้า รวมถงึสนิคา้ทั 
วไป และ

สนิคา้แช่เยน็และแช่แขง็ และยงัมกีารใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสนิคา้ อย่างไรกต็าม นอกเหนือจาก

ทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Hงแรกในโครงการ JWD บรษิทัในกลุ่มของ JWD ยงัมอีสงัหารมิทรพัย์

อื
นภายใต้การจดัการของบรษิทัในกลุ่มของ JWD ซึ
งเป็นพืHนที
คลงัสนิค้าของบรษิทัในกลุ่มของ JWD 

ที
ตั Hงอยู่ในประเทศไทยเพื
อการดาํเนินธุรกจิของกลุ่ม โดยสามารถแบ่งสนิทรพัยไ์ดต้ามบรษิทัในกลุ่มและ

สถานที
ตั Hง ดงันีH 
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ประเภททรพัยสิ์น ที4ตั <งโครงการ บริษทัในกลุ่มของ JWD AIMIRT 
ตร.ม. ผูมี้สิทธิครอบครอง ตร.ม. 

คลงัสนิคา้ ท่าเรอืแหลมฉบงั ชลบุร ี 98,280 JWD - 
 ถนนสามวา กรุงเทพฯ 13,440 JWD - 
 บางนาตราด กม 19 สมทุรปราการ 12,000 JWD - 
คลงัสนิคา้อนัตราย ท่าเรอืแหลมฉบงั ชลบุร ี 10,032 JWD - 
คลงัหอ้งเยน็ มหาชยั สมทุรสาคร 18,364 PCS 17,562 
คลงัหอ้งเยน็ สุวนิทวงศ ์ฉะเชงิเทรา - - 10,058 
คลงัหอ้งเยน็ บางนา สมทุรปราการ 10,364 JPK - 
คลงัสนิคา้ กรุงเทพกรฑีา กรุงเทพฯ 4,575 JVK  - 
คลงัสนิคา้ สุวนิทวงศ ์ฉะเชงิเทรา - - 9,288 
 ถนนสามวา กรุงเทพฯ 1,920 Datasafe - 
 ท่าเรอืแหลมฉบงั ชลบุร ี 1,200 Datasafe - 
 สารภ ีเชยีงใหม ่ 2,400 Datasafe - 
คลงัสนิคา้ ถนนสามวา กรุงเทพฯ 3,840 BJL  - 
คลงัสนิคา้ บางนา สมทุรปราการ 1,536 JPLAND - 

  177,951  36,808 
 หมายเหตุ: ขอ้มลูจากบรษิทัในกลุ่มของ JWD ในประเทศไทย ณ ธนัวาคม X``f 

4.2.2.4 ผลกระทบของการเปลี
ยนผูเ้ช่า เมื
อเกดิเหตุการณ์ที
อาจทาํใหก้องทรสัต ์มเีหตุตอ้งเปลี
ยนผูเ้ช่า 

ในกรณีที
กองทรสัตต์อ้งเปลี
ยนผูเ้ช่าหรอืใชส้ทิธใินการบอกเลกิสญัญาภายใต้สญัญาเช่า  กองทรสัต์ อาจ

มคีวามเสี
ยงจากการหาผูเ้ช่ารายใหม่เพื
อมาทดแทนผูเ้ช่ารายเดมิ ซึ
งอาจรวมไปถึงต้นทุนที
เป็นตวัเงนิ

และต้นทุนค่าเสยีโอกาสที
เพิ
มตามระยะเวลาการหาผูเ้ช่ารายใหม่ ทั HงนีH หากกองทรสัต์สามารถหาผูเ้ช่า

รายใหม่ได ้ กองทรสัต์อาจมคีวามเสี
ยงจากการตกลงกบัผูเ้ช่ารายใหม่ เพื
อใหไ้ดข้อ้กําหนดและเงื
อนไข

ในสญัญาเช่าฉบบัใหม่ที
ไม่ด้อยไปกว่าสญัญาเช่าฉบบัเดมิ ซึ
งอาจมผีลต่อรายได้ค่าเช่าที
กองทรสัต์จะ

ไดร้บัในอนาคต 

4.2.2.5 ความเหน็ของบรษิทัฯ เกี
ยวกบัความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏบิตัติามสญัญาเช่า 

บรษิทัฯ เหน็ว่า บรษิทัในกลุ่มของ JWD ซึ
งเป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Hงแรกในโครงการ 

JWD นั Hน ตั Hงแต่ก่อนที
จะมกีารจดัตั Hงกองทรสัต์ มีบุคลากรและทมีงานที
เป็นผู้มีประสบการณ์ ความ

เชี
ยวชาญในการทําหน้าที
ดูแลบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และมมีาตรฐานในการดําเนินงาน (Standard of 

Operation) ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ย่างต่อเนื
องในระยะยาว นอกจากนีHบรษิทัใน

กลุ่มของ JWD เป็นผู้เช่าที
มคีวามคุน้เคยกบัทรพัย์สนิในโครงการ JWD เป็นอย่างด ีมากกว่าผู้เช่าราย

อื
นๆ อกีทั Hง โครงสรา้งค่าเช่าที
กองทรสัตจ์ะไดร้บัจะอา้งองิจากอตัราค่าเช่าในส่วนที
เป็นค่าเช่าอาคาร ไม่

รวมค่าบริการ และผลประกอบการที
คาดว่าจะเกิดขึHนจากทรัพย์สิน ซึ
งสามารถเทียบเคียงกับผล

ประกอบการในอดตีของทรพัย์สนิโครงการ JWD ทั HงนีH หากพจิารณาจากผลประกอบการของทรพัยส์นิ

โครงการ JWD ในอดตี และรายได้ที
จะได้รบัจากธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารคลงัสนิค้า บรษิัทฯ 

คาดว่ารายได้ที
จะได้รับอยู่ในระดบัที
มากพอที
จะสร้างความมั 
นใจได้ว่าบริษัทในกลุ่มของ JWD จะ

สามารถชาํระเช่าคงที
และปฏบิตัติามสญัญาเช่าได ้ 

4.2.2.6 มาตรการดาํเนินการหากผูเ้ช่ารายปจัจุบนัไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาเช่าได ้
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หากผูเ้ช่าไม่สามารถปฏบิตัิตามสญัญาเช่าได้ ผู้เช่าต้องปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันับ

จากวนัที
ผูเ้ช่าไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานั Hนหรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้

ตกลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั อย่างไรกด็ ีในกรณีที
ผูเ้ช่าผดินดัการชาํระค่าเช่า และ/หรอืเงนิคา้งชําระ

อย่างใด ๆ ที
ผู้เช่ามหีน้าที
ต้องชําระให้แก่กองทรสัต์ ตามที
กําหนดในสญัญาเช่า ให้ถือว่ากองทรสัต์

สามารถใชส้ทิธเิลกิสญัญาฉบบันีHทนัท ีทั HงนีH เวน้แต่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื
น 

อกีทั Hง บรษิทัฯ จะควบคุมดแูลใหผู้เ้ชา่ดาํเนินการชาํระค่าเชา่ตามระยะเวลาที
กาํหนดในสญัญาเช่า โดยจะ

มกีารสอบถามและตดิตามการชาํระค่าเช่ากนัล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนครบกําหนดชําระค่าเช่าตาม

สญัญาเช่าเพื
อป้องกนัมใิห้เกดิการชําระค่าเช่าล่าชา้ หรอืผดิสญัญาเช่า ทั HงนีH หากเกดิเหตุสุดวสิยัใด ๆ 

บรษิทัฯ จะเรยีกให้มกีารประชุมหารอืกนัก่อนถงึกําหนดระยะเวลาชําระค่าเช่าดงักล่าว อย่างไรกด็ ีใน

กรณีที
ผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้ บริษัทฯ จะรายงานต่อกรรมการผู้จ ัดการและ

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ใหท้ราบโดยเรว็ และแจง้ต่อทรสัตเีพื
อพจิารณาเหตุในการเลกิสญัญาเช่าและ

ดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

อย่างไรกด็ ีในกรณีที
ผูเ้ช่าผดินดัการชาํระค่าเช่า บรษิทัฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดทีี
สดุในการเจรจาตก

ลงกบัผูเ้ช่า เพื
อช่วยหาวธิใีหผู้เ้ช่าชาํระค่าเช่าตามที
ตกลงกนัในสญัญาโดยเรว็ที
สุดและลดความเสยีหาย

ที
อาจจะเกดิขึHนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

4.3  ข้อมูลเกี4ยวกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตั Hง บรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั ซึ
งเป็นบรษิทัในเครอื TIP เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
เพื
อดาํเนินการบรหิารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการทพิย ์^ โดย บรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั 
จะเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยส์นิโครงการทพิย ์7 ซึ
งบรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั และคณะผูบ้รหิาร ได้
ดําเนินธุรกิจจําหน่ายหรือให้เช่าอาคารคลงัสินค้าและโรงงานสําเร็จรูป แก่ผู้ประกอบการทั Hงในและนอกนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 20 ปี 

4.3.1 ข้อมูลและประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์
4.3.1.1 ข้อมูลเกี4ยวกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ชื
อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั งานสมบรูณ์ จาํกดั 
ที
ตั Hงสาํนกังานใหญ่ : 333 หมู่ที
 9 ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดั 
  สมุทรปราการ 10540 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0115554010121 
โทรศพัท ์ : 02-382-5111 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 1,000,000 บาท 

4.3.1.2 ประสบการณ์ของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยแ์ละคณะผูบ้ริหาร 

บรษิทั งานสมบรูณ์ จาํกดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นบรษิทัในเครอืของ TIP ซึ
งจดทะเบยีนจดัตั HงขึHน
ในประเทศไทย เมื
อวนัที
 1 กรกฎาคม 2554 โดยมผีู้ถือหุ้นใหญ่คอืกลุ่มไกรศกัดาวฒัน์ ปจัจุบนั บรษิทั งาน
สมบูรณ์ จํากดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องอสงัหารมิทรพัยท์ั Hงหมดของ TIP ซึ
งมคีลงัสนิคา้และโรงงาน
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ตั Hงอยู่บนถนนเทพารกัษ์ ถนนเลยีบคลองส่งนํHาสุวรรณภูม ิและถนนบางนาตราด กม. 19 อําเภอบางพล ีจงัหวดั
สมุทรปราการ โดย ณ วนัที
 30 มถุินายน 2560  TIP มคีลงัสนิคา้และโรงงานที
สรา้งเสรจ็แลว้ และมพีืHนที
อาคาร
คลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าประมาณ 470,000 ตารางเมตรโดยบรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั มทีมีงานก่อสร้าง
คลงัสนิคา้เป็นของตนเอง ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพทั Hงในดา้นการเงนิ การรกัษามาตรฐานของคลงัสนิคา้ และเพิ
ม
ความคล่องตวัในการก่อสรา้ง กล่าวคอื สามารถเร่งงานก่อสรา้งใหเ้สรจ็ตามความตอ้งการของลกูคา้ และสามารถ
ใหบ้รกิารการดดัแปลงต่อเตมิโรงงานตามที
ลกูคา้ตอ้งการ นอกจากการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ี
 TIP เป็น
เจ้าของซึ
งมกีารเติบโตอย่างต่อเนื
องแล้ว บรษิัท งานสมบูรณ์ จํากดั ยงัให้บรกิารช่วยเหลอืลูกค้าในการขอ
ใบอนุญาต และสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลูกคา้ รวมทั Hงการใหบ้รกิารขอใบอนุญาตทํางานใน
ราชอาณาจกัรสาํหรบัคนต่างชาต ิและบรกิารทั 
วไปตามที
ลูกคา้ต้องการ ทําใหถ้อืเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ
มใหแ้ก่
การบรกิารของกลุ่ม TIP สง่ผลใหก้ลุ่ม TIP สามารถรกัษาอตัราค่าเช่าคลงัสนิคา้ใหอ้ยู่ในระดบัสงูได ้

4.3.2 ค่าตอบแทนที4จะได้รบัจากกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะว่าจ้างผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยอตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซึ
ง
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเรยีกเกบ็จากผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายปี มดีงันีH 
1) ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ปีที
 1 ถงึ ปีที
 3 นับแต่วนัที
ไดม้าซึ
งทรพัยส์นิของ

กองทรสัตใ์นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ต่อปี ของรายไดส้ทุธจิากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร และปีที
 4 เป็น
ต้นไป นับแต่วนัที
ได้มาซึ
งทรพัย์สนิของกองทรสัต์ในอตัราไม่เกนิร้อยละ X.^` ต่อปี ของรายได้สุทธจิาก
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร 

2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ ปีที
 1 ถงึ ปีที
 3 นบัแต่วนัที
ไดม้าซึ
งทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี
ของกาํไรจากการดาํเนินงาน และปีที
 4 เป็นตน้ไปนบัแต่วนัที
ไดม้าซึ
งทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ในอตัรารอ้ย
ละ 4.00 ต่อปี ของกาํไรจากการดาํเนินงาน 

3) ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่าในอตัรา 0.50 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่อ
อายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื ลดลงหรอืเพิ
มขึHน (แลว้แต่กรณี) เป็นสดัส่วนตาม
ระยะเวลาการเช่าจรงิ ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า Y ปี 
หรอืเกนิกว่า 3 ปี และในอตัรา 1 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ในกรณีผูเ้ช่ารายใหม่ทําสญัญาเช่า
และสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลา Y ปี หรอื ลดลงหรอืเพิ
มขึHน (แลว้แต่กรณี) เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการ
เช่าจรงิ ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า Y ปี หรอืเกนิกว่า 
Y ปี  

ทั HงนีH ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซึ
งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเรยีกเกบ็จากผู้จดัการกองทรสัต์
เป็นรายปี จะเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของผู้จดัการกองทรสัต์ โดยไม่มกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเพิ
มเตมิจาก
กองทรสัต ์

 
4.3.3 ความสมัพนัธเ์ชิงการถือหุ้นหรอืความเกี4ยวข้องทางธรุกิจกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั ซึ
งเป็นบรษิทัในเครอื TIP ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิการถอืหุน้หรอืความเกี
ยวขอ้งทาง
ธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์อย่างไรกด็ ีจากการที
 บรษิทั งานสมบรูณ์ จาํกดั เป็นบรษิทัในเครอื TIP โดยที
 TIP 
เป็นเจา้ของคลงัสนิค้าในบรเิวณเดยีวกบัคลงัสนิค้าซึ
งเป็นทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Hงแรก รวมทั Hงเป็น
ผูข้ายทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Hงแรก ซึ
งบทบาทดงักล่าวที
มต่ีอกองทรสัตอ์าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบักองทรสัต์ไดใ้นเรื
องการจดัหาผู้เช่ารายใหม่โดยการเลอืกเสนออาคารคลงัสนิคา้ของ TIP ให้
ลกูคา้พจิารณาก่อนอาคารคลงัสนิคา้ของกองทรสัต์ รวมถงึการกําหนดราคาค่าเช่าของคลงัสนิคา้ดว้ย อย่างไรก็
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ตาม ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ตระหนักถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที
อาจเกิดขึHนดงักล่าว ดงันั Hน ผู้จดัการ
กองทรัสต์จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุนคลังสนิค้ารวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการบริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื
อเป็นการป้องกนัปญัหาดงักล่าวที
อาจเกดิขึHนตามรายละเอยีดใน 
ส่วนที
 2 ขอ้ 4.3.5 กลไกหรอืมาตรการที
ใชใ้นการกํากบัดูแลผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื
อป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์

 
4.3.4 อสังหาริมทรพัย์อื4นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ที4อาจแข่งขนัในทางธุรกิจกับ

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์

ชื4อโครงการ ที4ตั <งโครงการ TIP AIMIRT 
จาํนวน

คลงัสินค้า 
(หลงั)/1 

พื<นที4คลงัสินค้า  
(ตร.ม.)/2 

ตร.ม. 

ทพิย ์1 สมทุรปราการ 44 26,159 - 
ทพิย ์2 สมทุรปราการ 5 14,681 - 
ทพิย ์3 สมทุรปราการ 5 11,740 - 
ทพิย ์4 สมทุรปราการ 14 8,145 - 
ทพิย ์5 สมทุรปราการ 31 54,444 - 
ทพิย ์6 สมทุรปราการ 22 17,535 - 
ทพิย ์7 สมทุรปราการ 4 29,089 21,651.1 (5 หลงั) 
ทพิย ์8 (เฟส 1) สมทุรปราการ 10 18,856 - 

  135 180,649 21,651.1 
 หมายเหตุ:    ขอ้มลูจาก TIP ณ วนัที
 30 มถุินายน 2560 
   /1 จาํนวนคลงัสนิคา้ของ TIP ภายหลงัการเขา้ลงทุนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต์  
   /2 พืHนที
คลงัสนิคา้ของ TIP ภายหลงัการเขา้ลงทุนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

  

4.3.5 กลไกหรือมาตรการที4ใช้ในการกํากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์เพื4อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัต ์  

เพื
อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์ บรษิทัฯ จงึได้
กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกํากบัดูแลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยมกีารกําหนด
ไว้ในสญัญาแต่งตั Hงผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ใหต้ลอดระยะเวลาที
 บรษิัท งานสมบูรณ์ จํากดั ซึ
งเป็นบรษิัทใน
เครือ TIP  ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ บริษัท งานสมบูรณ์ จํากดั ตกลงต่อ
กองทรสัต์ว่า กรณีที
มผีู้สนใจเช่าคลงัสนิค้า บรษิัท งานสมบูรณ์ จํากดั ในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ จะ
นําเสนอทรพัย์สนิที
ว่างทั Hงหมดต่อลูกค้าโดยพจิารณาตามความต้องการและประโยชน์ในการดําเนินงานของ
ลูกคา้เป็นหลกั และจะดําเนินการใหลู้กค้าเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจในการเลอืกเช่าคลงัสนิคา้ด้วยตนเอง โดยใน
การนําเสนอต่อลูกคา้แต่ละครั Hงนั Hน บรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั จะไม่ทําการชีHนําหรอืแบ่งแยกว่าทรพัยส์นิใหเ้ช่า
เป็นทรพัยส์นิของกองทรสัตห์รอืทรพัยส์นิของ TIP รวมทั Hง จะดาํเนินการใหม้กีารกาํหนดค่าเช่าสาํหรบัคลงัสนิคา้
ที
สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ ทั Hงในดา้นขนาด ทําเล และรูปแบบของคลงัสนิคา้ เพื
อให้เกดิความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงาน และเพื
อใหล้กูคา้มขีอ้มลูที
เพยีงพอในการตดัสนิใจเช่า  
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นอกจากนีH บรษิทั งานสมบูรณ์ จํากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะต้องจดัทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื
อเสนอต่อผู้จดัการกองทรัสต์ตามที
สญัญาแต่งตั Hงผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์
กาํหนด หรอืตามที
ไดก้าํหนดร่วมกนั 

นอกจากนีH เพื
อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์ ใน
กรณีที
จะมกีารทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ กองทรสัต์จะมกีารดําเนินการตาม
กฎหมายหลกัทรพัยด์งันีH  

(1) เงื
อนไขและขอ้กาํหนดทั 
วไปของกองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์มดีงัต่อไปนีH 
• ในการทาํธุรกรรม จะมกีารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั Hงทรสัต์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งและ

เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดทีี
สดุของกองทรสัต ์
• ธุรกรรมที
กองทรัสต์จะทํากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมที
ใช้ราคาที
มีความ

สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
• บุคคลที
มสี่วนไดเ้สยีกบัการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มจะต้องไม่เขา้มามสี่วนร่วมในการ

พจิารณาและตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรม 
• การคดิค่าใชจ้่ายที
เกดิจากการเขา้ทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ต้องใช้

ราคาและอตัราที
เป็นธรรมและมคีวามสมเหตุสมผล 

(2) การอนุมตัิการทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ต้องผ่านการดําเนินการตาม
ขั Hนตอนดงัต่อไปนีH 
• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตั Hงทรัสต์และกฎหมายที


เกี
ยวขอ้ง 
• ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(3) นโยบายการทาํรายการกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
• การทําธุรกรรมประเภทต่างๆระหว่างกองทรสัต์กบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ จะต้องกระทําภายใต้

เงื
อนไขที
มคีวามเป็นธรรมและมคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามเงื
อนไขและขอ้กําหนดตามกฎหมาย
หลกัทรพัย ์

• นอกจากนีH กองทรสัต์จะดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลเกี
ยวกบัธุรกรรมที
ทํากบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์
ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั Hงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของกองทรสัต์ที
ไดร้บั
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีละในรายงานประจาํปีของกองทรสัตด์ว้ย  

 

4.4 การรบัประกนัค่าเช่าสาํหรบัโครงการ JWD  

4.4.1 สรปุสาระสาํคญัของรา่งข้อตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่าสาํหรบัโครงการ JWD  

กองทรสัต์โดยทรสัตีจะให้เช่าทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Hงแรกในโครงการ JWD แก่ผูเ้ช่าหลกั ซึ
งเป็น
บรษิทัในกลุ่มของ JWD และเขา้ทาํสญัญาตกลงกระทาํการระหว่าง JWD ผูเ้ช่าหลกั และกองทรสัต์ โดย JWD มี
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หน้าที
ตามที
กาํหนดในสญัญาดงักล่าว รวมถงึยอมผกูพนัตนในฐานะผูร้บัประกนัรายได ้ตามรายละเอยีดของสรุป
สาระสาํคญัของร่างขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า ดงันีH  

ผูใ้ห้เช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณชิย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื
อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“กองทรสัต”์) 

ผูเ้ช่า บรษิทั เจดบัเบิHลยูด ีแปซฟิิค จํากดั (“JPAC”), บรษิทั ดาต้าเซฟ จํากดั (“Datasafe”) และบรษิทั แปซฟิิค 
หอ้งเยน็ จาํกดั (“PCS”) 

ผูร้บัประกนัค่าเช่า บรษิทั เจดบัเบิHลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“JWD”) 
ข้อตกลงระหว่างคู่สญัญา 1. JWD ยอมผกูพนัตนในฐานะผูร้บัประกนัรายไดท้ี
กองทรสัต์จะไดร้บัจากผูเ้ช่าและในฐานะลกูหนีHร่วมกบัผู้

เช่า ตามวงเงนิและระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าทรพัย์สนิและสญัญาตกลงกระทําการ (“การ
ประกนัรายได้”) โดยตลอดระยะเวลาที
ผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าทรพัย์สนิ หากผูเ้ช่าไม่ชําระค่า
เช่าหรอืชาํระค่าเช่าไมค่รบเตม็จาํนวนตามที
ระบุในสญัญาเช่าทรพัยส์นิ JWD ตกลงจะชาํระค่าเช่าส่วนที

ผู้เช่าไม่ได้ชําระหรอืชําระไม่ครบเต็มจํานวนดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์จนครบเต็มจํานวนค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าทรพัยส์นิ 

2. คู่สญัญาทุกฝ่ายตกลงว่า ในกรณีที
 JWD ไม่ปฏบิตัติามสญัญาตกลงกระทําการในส่วนของการประกนั
รายได ้(เวน้แต่กรณีที
เกดิจากเหตุสุดวสิยัหรอืมใิช่ความผดิของ JWD ตามรายละเอยีดที
กําหนดไวใ้น
สญัญาตกลงกระทําการ) ให้ถอืว่าผูเ้ช่าผดิสญัญาเช่าทรพัย์สนิ ซึ
งใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการบอกเลกิ
สญัญาเช่าทรพัยส์นิ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่าดว้ย 

การโอนสิท ธิ หน้าที4 ตาม
สญัญา 

1. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันีH JWD, JPAC, Datasafe และ PCS จะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที
ภายใต้
สญัญาฉบบันีHใหแ้ก่บุคคลอื
นใด โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันีH หากกองทรสัต์โอนกรรมสทิธิ V และ/หรอื สทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิที
จะซืHอ
ใหแ้ก่บุคคลใด  กองทรสัต์มสีทิธทิี
จะโอนสทิธ ิ และ/หรอื หน้าที
ภายใต้สญัญาฉบบันีHใหแ้ก่บุคคลอื
นใด 
โดยไม่จําต้องได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจาก JWD, JPAC, Datasafe และ PCS ทั HงนีHโดยการ
ดําเนินการดงักล่าวจะต้องไม่ทําให ้ JWD, JPAC, Datasafe และ PCS มหีน้าที
เกนิกว่าที
ไดร้ะบุไวใ้น
สญัญาฉบบันีH 

เหตสุดุวิสยั เหตุใดๆ ที
เกดิขึHนหรอืก่อใหเ้กดิผลพบิตัซิึ
งไมอ่าจป้องกนัได ้ถงึแมว้่าบุคคลที
ประสบหรอืใกลจ้ะประสบเหตุ
นั Hน จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทั 
วไปจะทําได้ในฐานะและภาวะเช่นนั Hน และ
หมายความรวมถึง การบญัญตักิฎหมายหรอืการดําเนินการอื
นใดของรฐัซึ
งมผีลกระทบต่อการปฏบิตัติาม
สัญญาฉบับนีH  และให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย นํH าท่วม สึนาม ิ
แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุที
ไมส่ามารถหลกีเลี
ยงได ้สงคราม ขอ้จาํกดัทางกฎหมาย จลาจล การก่อการรา้ย โรค
ระบาดหรอืสาเหตุใดๆ ที
มผีลทาํนองเดยีวกนัซึ
งคู่สญัญาที
ไดร้บัผลกระทบไมอ่าจควบคุมได ้และหมายความ
รวมถึง ในกรณีที
เกี
ยวข้องกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบับนีHอันจะต้อง
ดาํเนินการกบัธนาคารพาณชิย ์เหตุสุดวสิยัขา้งต้นย่อมหมายความรวมถงึการที
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยทุกธนาคารหยุดทาํการดว้ย 

 

4.4.2 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของผูร้บัประกนัรายได้    

4.4.2.1  ข้อมูลเกี4ยวกบัผูร้บัประกนัรายได้  
ชื
อผูร้บัประกนัรายได ้  : บรษิทั เจดบัเบิHลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)  
ที
ตั Hงสาํนกังานใหญ่ : 222 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105536098755 
โทรศพัท ์ : 02-710-4000 
ทุนจดทะเบยีน : 510,000,000 บาท 
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ทุนชาํระแลว้ : 500,999,917.50 บาท 

4.4.2.2  อนัดบัความน่าเชื4อของผูร้บัประกนัรายได้  

JWD ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื
อถอื (Credit Rating) โดยบรษิทั ฟิทช ์เรทติHง (ประเทศไทย) จํากดั ที
ระดบั 
BBB+ (tha) แนวโน้มอนัดบัเครดติเป็นลบ (Negative) เมื
อวนัที
 25 กรกฎาคม 2560  จากปจัจยัสนับสนุนหลาย
สว่น ทั Hงความหลากหลายของหน่วยธุรกจิและฐานลกูคา้ การเป็นผูร้บัสมัปทานเพยีงรายเดยีวจากการท่าเรอืแห่ง
ประเทศไทยในการใหบ้รกิารดแูลรบัฝากและขนยา้ยสนิคา้อนัตรายตามกฎหมายผ่านท่าเรอืแหลมฉบงั ทาํเลที
ตั Hง
ของทรพัยส์นิที
ดเียี
ยม และแผนการขยายธุรกจิไปต่างประเทศเพื
อสนับสนุนการเตบิโตของบรษิทัและกระจาย
ความเสี
ยงของบรษิทัไดใ้นระยะยาว เป็นตน้   

4.4.2.3  ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของผูร้บัประกนัรายได้ 

เมื
อพจิารณาผลการดําเนินงานของ JWD บนงบการเงนิรวมในช่วงปี 2557 ถงึ 2559 พบว่า JWD มรีายได้
รวมอยู่ในช่วงประมาณ 2,205 ลา้นบาท ถงึ 2,404 ลา้นบาท จากการดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิส ์
อย่างครบวงจร ตั Hงแต่การใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้หลากหลายประเภท เช่น สนิคา้ทั 
วไป สนิคา้อนัตราย 
รถยนต์ และสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ รวมถงึการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ ขนย้าย และบรกิารรบั
ฝากและจดัการเอกสารและขอ้มลู ทั HงนีH ในปี 2559 บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้เป็น
หลกั คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 68.10 ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการใหบ้รกิารของบรษิทั และมรีายได้
จากการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 14.90 ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการใหบ้รกิาร
ของบรษิทั  

งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวดปี 

สิ<นสดุวนัที4 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวด 9 เดือน  

สิ<นสดุวนัที4 30 กนัยายน  
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดร้วม  2,205   2,404   2,251  1,679 1,819 
กําไรก่อนหกัดอกเบีHย ภาษ ีคา่เสื
อมราคา 
และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

 626   932   473  316 520 

กําไร (ขาดทุน) สทุธสิว่นของเจา้ของ  145   334   (9) (51) 146 
กําไรก่อนหกัดอกเบีHย ภาษ ีคา่เสื
อมราคา 
และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) ไมร่วมรายการ
พเิศษ/1 

 768   932   603  445 520 

กําไรสทุธสิว่นของเจา้ของ ไม่รวมรายการ
พเิศษ/1 

 287   334   122   78 146 

 หมายเหตุ  /1 รายการพเิศษ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายการค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใหบ้รกิารส่วนเพิ &ม และขาดทุนจากการประมาณการหนี*สนิ 

โดยในปี X``f JWD ทํารายไดร้วมทั HงสิHนประมาณ X,X`] ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณรอ้ยละ Z.Y^ 
ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการปิดปรบัปรุงคลงัสนิค้าทั 
วไปเพื
อเพิ
มมูลค่าสนิทรพัย ์ซึ
งบางส่วนได้ดําเนินการ
แลว้เสรจ็และเริ
มเปิดใหบ้รกิารอกีครั Hงในช่วงไตรมาสที
 Y ปี X``f (สว่นที
เหลอืคาดว่าจะเริ
มเปิดใหบ้รกิารในไตร
มาสที
 X ปี X`Z[)    ในขณะที
กาํไรสทุธก่ิอนหกัดอกเบีHย ภาษ ีค่าเสื
อมราคา และค่าตดัจําหน่าย ในปี X``f อยู่
ที
ประมาณ g^Y ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณรอ้ยละ gf.X^  เนื
องจากได้รบัผลกระทบจากรายการ
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พเิศษ X รายการ อนัประกอบดว้ย (]) การจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนในระหว่างปี X``Y ถงึ X``d ยอ้นหลงั
เพิ
มเตมิแก่การท่าเรอืแห่งประเทศไทยเป็นจํานวนประมาณ ]]Z ลา้นบาท  และ (X) การบนัทกึตั Hงประมาณการ
หนีHสนิที
อาจเกดิขึHนประมาณ ]` ลา้นบาท  ทําใหบ้รษิทัมขีาดทุนสุทธสิ่วนของเจา้ของ (หลงัจากส่วนที
เป็นของ
ส่วนไดส้่วนเสยีที
ไม่มอีํานาจควบคุม) ทั HงสิHนประมาณ f ลา้นบาท ซึ
งปรบัตวัลดลงจากปีก่อนหน้าที
มกีําไรสุทธิ
ส่วนของเจ้าของอยู่ที
ประมาณ YYg ลา้นบาท    อย่างไรกด็ ีหากไม่นับรวมรายการพเิศษดงักล่าว บรษิัทจะม ี
EBITDA และ กาํไรสทุธสิว่นของเจา้ของอยู่ที
ประมาณ Z[Y ลา้นบาท และ ]XX ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ
งแสดงให้
เหน็ถงึความสามารถในการทาํกาํไรจากการดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื
อง     

นอกจากนีH แนวโน้มความสามารถในการทํารายไดข้อง JWD ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2560 แสดงทศิทางที

เป็นบวก โดย JWD ทํารายไดร้วมทั HงสิHนประมาณ 1,819 ลา้นบาท เพิ
มขึHนจากไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อนหน้า
ประมาณรอ้ยละ 8.28 สว่นใหญ่เนื
องจากรายไดท้ี
เพิ
มขึHนจากธุรกจิใหบ้รกิารจดัเกบ็และบรกิารสนิคา้โดยเฉพาะ
สนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแชแ่ขง็และกลุ่มธุรกจิขนสง่สนิคา้ โดยรายไดจ้ากกลุ่มสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็เพิ
มสงูขึHนเนื
องจากในปี 2559 JWD ไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณสนิคา้ประมงที
ซบเซาจากปญัหา
การทาํประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และขนาดการควบคุม (IUU Fishing) ซึ
งประเทศไทยไดร้บัใบเหลอืง
จากกลุ่มสหภาพยุโรปสง่ผลใหผู้ป้ระกอบการอาหารทะเลแปรรูปส่งออกมองหาการนําเขา้วตัถุดบิจากประเทศที

ไม่มคีวามเกี
ยวขอ้งกบั IUU Fishing และคงระดบัวตัถุดบิคงเหลอืสาํหรบัเตรยีมการผลติในประเทศไทยอยู่ใน
ระดบัตํ
า เป็นผลใหเ้กดิแรงกดดนัให้ปรมิาณสนิคา้ประมงในคลงัสนิคา้หอ้งเยน็อยู่ในระดบัตํ
า กระทบต่อรายได้
จากกลุ่มสนิค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ โดยปริมาณรบัฝากสินค้าประมงในห้องเย็นได้กลบัมามี
ประมาณการฝากในระดบัสงูตั Hงแต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2560 ทําใหใ้นไตรมาส 3 ปี 2560 JWD มอีตัราการใช้
พืHนที
จดัเกบ็สนิคา้และวตัถุดบิควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ถงึรอ้ยละ 77.0 (ไตรมาสที
 3 ปี 2559 มอีตัรา
การใชพ้ืHนที
รอ้ยละ 46.4) นอกจากนีH ที
ผ่านมา JWD ปรบัโมเดลธุรกจิคลงัสนิคา้หอ้งเยน็เพื
อลดการพึ
งพาลูกคา้
ที
ฝากสนิคา้อาหารทะเลที
ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย  โดยเพิ
มสดัส่วนของสนิคา้อื
นๆ 
เช่น สตัว์ปีก อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ชีส ไวน์ เพื
อทดแทนสินค้าอาหารทะเล โดยเฉพาะในส่วน
คลงัสนิคา้หอ้งเยน็และเขตปลอดอากร (Free Zone) บนถนนสุวนิทวงศท์ี
มคีวามต้องการใชบ้รกิารรบัฝากสนิคา้
สตัวปี์กเตบิโตอย่างต่อเนื
อง  ทั HงนีH บรษิทัม ีEBITDA ที
ประมาณ 520.4 ลา้นบาท เพิ
มขึHน 204.7 ลา้นบาท คดิ
เป็นอตัรารอ้ยละ 64.8 และมกีาํไรสทุธสิว่นของเจา้ของจาํนวน 146.4 ลา้นบาท เพิ
มขึHน 197.8 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัรารอ้ยละ 384.8 ตามลําดบั ส่วนใหญ่เกดิจากความสามารถในการทํากําไรที
ดขี ึHนของธุรกจิใหบ้รกิารจดัเกบ็
และบรหิารสนิคา้ ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ้่ายในการพฒันาธุรกจิใหอ้ยู่ในระดบัที
เหมาะสม รวมถงึการ
บนัทกึค่าใชจ้่ายคดฟ้ีองรอ้งและผลประโยชน์ตอบแทนเพิ
มเตมิซึ
งเป็นค่าใชจ้่ายที
บนัทกึเพยีงครั Hงเดยีวในปีที
ผ่าน
มา ดว้ยสาเหตุขา้งต้นจงึทําใหก้ําไรสุทธเิพิ
มขึHนอย่างมนีัยสาํคญั ทําใหบ้รษิทัน่าจะมคีวามสามารถทางการเงนิ
อย่างเพยีงพอในการปฏบิตัติามสญัญาและขอ้ตกลงการรบัประกนัค่าเช่า   

ฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวดปี 

สิ<นสดุวนัที4 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวด 9 เดือน  

สิ<นสดุวนัที4 30 
กนัยายน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  202   191  260  394 

สนิทรพัยร์วม  4,554   4,983  5,318  5,389 

หนีHสนิที
มภีาระดอกเบีHย/]  2,732   1,841  2,160 2,101 
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หนีHสนิรวม  3,256   2,337  2,705 2,730 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  1,299   2,646  2,613  2,659 

หมายเหตุ /+หนี*สนิที &มภีาระดอกเบี*ยประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสั *นจากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะสั *นจากกจิการที &เกี &ยวขอ้ง
กนั หุน้กู ้ 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที &เกี &ยวขอ้งกนั และหนี*สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 

สาํหรบัฐานะทางการเงนิของ JWD ณ วนัที
 30 กนัยายน 2560 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทั HงสิHน 5,389 ลา้นบาท 
เพิ
มขึHนจํานวน 71 ลา้นบาท จาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559  ซึ
งมสีนิทรพัยร์วมอยู่ที
 5,318 ลา้นบาท  โดย
สนิทรพัยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนประเภทที
ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คดิเป็นสดัส่วนประมาณ
รอ้ยละ 48.36 ของสนิทรพัยร์วม    สว่นหนีHสนิรวมมจีาํนวนทั HงสิHน 2,730 ลา้นบาท เพิ
มขึHนจํานวน 25 ลา้นบาท 
จากหนีHสนิรวม ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ซึ
งมจีาํนวน 2,705 ลา้นบาท  โดยมสีาเหตุหลกัจากการชําระคนืเงนิ
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   ในขณะที
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที
 30 กนัยายน 2560 มจีํานวนทั HงสิHน 
2,659 ลา้นบาท เพิ
มขึHน 46 ลา้นบาท จาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ที
มจีาํนวน 2,613 ลา้นบาท ทั HงนีH JWD มี
การจ่ายหุน้ปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้เมื
อเดอืนพฤษภาคม 2560 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 81.6 
ลา้นบาทจากกาํไรสทุธ ิ 

อตัราส่วนทางการเงิน 
(หน่วย: เท่า) 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวดปี 

สิ<นสดุวนัที4 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
สาํหรบังวด 9 เดือน  

สิ<นสดุวนัที4 30 กนัยายน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคล่อง/1 0.33 0.95 1.14 1.07 
อตัราสว่นหนีHสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้/2 2.51 0.88 1.04 1.03 
อตัราสว่นหนีHสนิที
มภีาระดอกเบีHยต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้/3 

2.10 0.70 0.83 0.71 

หมายเหตุ /1 อตัราส่วนสภาพคล่อง = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนี*สนิหมุนเวยีน 
 /2 อตัราส่วนหนี*สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนี*สนิรวม / ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
 /5 อตัราส่วนหนี*สนิที &มภีาระดอกเบี*ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนี*สนิที &มภีาระดอกเบี*ย / ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  

ในขณะที
สภาพคล่องของ JWD ในช่วงปี 2557 ถงึ ปี 2559 และสาํหรบังวด 9 เดอืนสิHนสุดวนัที
 30 กนัยายน 
2560 มแีนวโน้มที
ดขี ึHนอย่างต่อเนื
อง แสดงใหเ้หน็ไดจ้ากอตัราสว่นสภาพคล่องที
ปรบัตวัดขีึHนจาก 0.33 เท่า 0.95 
เท่า 1.14 เท่า ไปจนถงึ 1.07 เท่า ตามลาํดบั  และถงึแมว้่าบรษิทัจะมกีารขยายตวัทางธุรกจิจากการลงทุนทั Hงใน
และต่างประเทศอย่างต่อเนื
อง อตัราสว่นหนีHสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 30 กนัยายน 2560 ยงัอยู่ที
ระดบัที
ดี
ที
 1.03 เท่า จงึเหน็ไดว้่า ฐานะทางการเงนิและสภาพคล่องของบรษิทัในภาพรวมอยู่ในเกณฑท์ี
ดแีละเหมาะสม 

จากการเปรยีบเทยีบความสามารถทางการเงนิของ JWD กบั ภาระเงนิกูย้มืและหนีHสนิที
จะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี ภาระการชําระดอกเบีHยเงินกู้ยืมที
กู้ยืมมาเพื
อใช้ในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยมีรายละเอียดดงั
ตารางขอ้มลูต่อไปนีH  
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ภาระเงินกู้ยืม ภาระดอกเบีHยจ่าย ภาระการชําระค่าเช่า และภาระการชําระค่าใช้จ่ายตามสญัญาเช่า
ทรพัยส์นิในระยะเวลา 1 ปีขา้งหน้าของ JWD 

ภาระทางการเงินที4พิจารณา มลูค่า (ล้านบาท) 

ประมาณภาระการชําระคา่เช่าตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิ/1 123 

ประมาณภาระเงนิกูย้มืและหนีHสนิที
จะครบกําหนดชําระภายใน ] ปี/X 585 

ประมาณภาระดอกเบีHยจา่ยของเงนิกูย้มื/3 88 

รวม 796 

หมายเหตุ /1  ภาระการชาํระค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรพัย์สนิของ PCS JPAC และ Datasafe ในระยะเวลา + ปี อ้างองิตามงบกําไรขาดทุนที &
คาดคะเนตามสมมตฐิานสาํหรบังวด 12 เดอืน ตั *งแต่วนัที & 1 มกราคม 2561 ถงึ วนัที & 31 ธนัวาคม 2561 
/H  ภาระเงนิกูย้มืและหนี*สนิของ JWD ที &จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จากขอ้มูลงบการเงนิรวมของ บรษิทั เจดบัเบิ*ลยูด ีอนิโฟ
โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) สาํหรบังวด 9 เดอืนสิ*นสุดวนัที & 30 กนัยายน 2560 

 /3  ภาระดอกเบี*ยจ่ายงวด 9 เดอืนสิ*นสุดวนัที & 30 กนัยายน 2560 คดิปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (annualized) 

เมื
อพจิารณาความสามารถทางการเงนิจาก EBITDA ของ JWD จากงบการเงนิรวมสาํหรบัปี สิHนสุดวนัที
 31 
ธนัวาคม 2559 ซึ
งมจีํานวนประมาณ 603 ลา้นบาท (EBITDA กรณีรวมรายการพเิศษมจีํานวนทั HงสิHนประมาณ 
473 ลา้นบาท) และที
ประมาณ 520 ลา้นบาท สาํหรบังวด f เดอืนสิHนสุดวนัที
 Y[ กนัยายน X`Z[ คดิปรบัเป็น
ตวัเลขเตม็ปี (annualized) ที
ประมาณ 663 ลา้นบาท รวมทั Hงวงเงนิสนิเชื
อที
ยงัมไิดเ้บกิใชจ้ากสถาบนัการเงนิ 
และความสามารถในการจดัหาเงนิทุนเพิ
มเตมิดว้ยวธิต่ีางๆ ทั Hงจากการระดมเงนิทุนด้วยการเพิ
มทุน การกูย้มื
เงนิจากสถาบนัการเงนิ และจากการเสนอขายหุ้นกู้มตี้นทุนทางการเงินที
ตํ
ากว่าของบรษิัท ซึ
งเป็นบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที
มเีสถยีรภาพทางการเงนิอยู่ในระดบัที
ด ีมคีวามสามารถในการ
สรา้งกระแสเงนิสดที
แขง็แกร่ง และมอีตัราส่วนหนีHสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในระดบัที
เหมาะสม ดงันั Hน จงึคาดว่า
บรษิทัจะมคีวามสามารถทางการเงนิเพยีงพอในการปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ 

ทั HงนีH ในส่วนของรายละเอยีดขอ้มูลทางการเงนิของ JWD โปรดพจิารณาเพิ
มเติมได้ตามขอ้มูลทางการเงนิที

เปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซตข์อง JWD ที
 http://investor-th.jwd-group.com/financial_highlights.html 
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5. ประมาณการงบกาํไรขาดทุนของกองทรสัตส์าํหรบัรอบระยะเวลา �� เดือนหลงัจากก่อตั #งกองทรสัต ์
 

5.1 งบกําไรขาดทุนที&คาดคะเนตามสมมติฐานสําหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที&  1 
 มกราคม 2561 ถึงวนัที& 31 ธนัวาคม 2561 

ขอ้มลูที
ระบุในหวัขอ้นีEไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตี แต่เป็นขอ้มลูในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
โดยขอ้มลูดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการและอยู่ภายใตค้วามเสี
ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ
งอาจทํา
ใหผ้ลที
เกดิขึEนจรงิแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัจากที
ประมาณการไว ้ทั EงนีE ขอ้มูลในส่วนนีEไม่ควรถูกพจิารณาเป็นคํารบัรอง 
คาํรบัประกนัหรอืการคาดการณ์ภายใต้สมมตฐิานที
ถูกต้องของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที
ปรกึษาทางการเงนิ และไม่ควร
พจิารณาว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนื
องจากขอ้มลูดงักล่าวจดัทาํบนสมมตฐิานในช่วงที
จดัทํา
รายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิท่านั Eน  

รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที
จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที
แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนที
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที
ปรากฏในประมาณการของทรสัต์ นอกจากนีEประมาณการกําไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไม่ไดร้บัการปรบัปรุงสาํหรบัเหตุการณ์ใดๆ ที
เกดิขึEนภายหลงัวนัที

ของเอกสารฉบบันีE โดยอตัราผลตอบแทนดงักล่าว คํานวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที
 10.00 บาท ซึ
งเป็นเพยีงการ
แสดงการประมาณการสาํหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที
 X  มกราคม YZ[X ถึงวนัที
 \X ธนัวาคม YZ[X
และไม่อาจรบัรองผลได ้

ขอ้มลูในสว่นนีEอยู่ภายใตส้มมตฐิานหลายประการ ซึ
งแมจ้ะมกีารระบุตวัเลข ซึ
งผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที
ปรกึษา
ทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัที
จดัทํางบกําไรขาดทุนที
คาดคะเนตามสมมตฐิาน แต่สมมตฐิานและการ
ประมาณการอยู่ภายใตค้วามไม่แน่นอนและความเสี
ยงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนัที
สาํคญัจํานวนมาก
ซึ
งผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที
ปรกึษาทางการเงนิไม่สามารถควบคุมได ้อกีทั Eงยงัตั Eงอยู่บนสมมตฐิานเกี
ยวกบัการตดัสนิใจ
ทางธุรกจิในอนาคตที
อาจเปลี
ยนแปลงได ้ดงันั Eน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที
ปรกึษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว้่า
ประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึEนจรงิ ดงันั Eนขอ้มูล ทางการเงนิที
คาดการณ์ในเอกสารฉบบันีEอาจแตกต่างจากผลที
เกดิขึEน
อย่างมนียัสาํคญั ผูล้งทุนควรศกึษาสมมตฐิานการประมาณการ และระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนีE 

งบกาํไรขาดทุนที
คาดคะเนตามสมมตฐิาน เป็นสว่นหนึ
งของขอ้มลูทางการเงนิที
เกี
ยวกบัอนาคตที
จดัเตรยีมโดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที
ปรกึษาทางการเงนิ และสอบทานโดยบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั ซึ
งผูล้งทุนสามารถศกึษา
รายละเอยีดเพิ
มเตมิไดใ้นภาคผนวก 3 

 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐาน 
สาํหรบัปีตั #งแต่วนัที& 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที& 31 ธนัวาคม 2561 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร/1 175.31 
ค่าใชจ้่ายที
เกี
ยวกบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (5.43) 
กาํไรสุทธิของอสงัหาริมทรพัย ์ 169.89 
ดอกเบีEยรบั 0.31 
  
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรสัตแ์ละการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (12.42) 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี (5.04) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ (0.59) 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจาํหน่าย (0.94) 
ค่าใชจ้่ายอื
นในการบรหิารกองทรสัต ์ (2.15) 
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 หน่วย : ล้านบาท 
ตน้ทุนทางการเงนิ (27.93) 
รวมค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์ (49.07) 
  
กาํไรสุทธิจากการลงทุน 121.13 
บวกกลบั ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจาํหน่าย 0.94 
หกัออก รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารที
มไิดร้บัชาํระเป็นเงนิสดจรงิ (7.75) 
ประมาณการเงินสดสุทธิที&สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุน 114.33 
ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไรและการแบ่งสว่นทุน (รอ้ยละ) 100.00 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุน  114.33 
จาํนวนหน่วยทรสัต์/2 (ลา้นหน่วย) 154.97 
ราคาเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บาท) 10.00 
ประมาณการการปนัสว่นแบง่กาํไรและการแบ่งสว่นทุนต่อหน่วย (บาท) 0.7377 
ประมาณการการปนัสว่นแบง่กาํไรต่อหน่วย (บาท) 0.7316 

ประมาณการแบง่สว่นทุนจากรายการที #ไมใ่ช่รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที #เป็นเงนิสดต่อหน่วย(บาท) 0.0061 
/1 รายไดจ้ากค่าเชา่และค่าบรกิารโดยใชว้ธิอีตัราเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่าและบรกิารคํานวณจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบรกิารที #ได้รบัชาํระเป็นเงนิสดจรงิจํานวน 

167.56 ลา้นบาทปรบัปรุงดว้ยรายไดจ้ากค่าเชา่และบรกิารที #มไิดร้บัชาํระเป็นเงนิสดจรงิจาํนวน 7.75 ลา้นบาท 
/2 จํานวนหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเป็นตวัเลขอ้างอิงเพื #อใชใ้นการคํานวณเท่านั 7น จํานวนหน่วยทรสัต์ที #กองทรสัต์จะลงทุนสุดท้ายอาจแตกต่างจากที #ประมาณการนี7ไวไ้ด้ ทั 7งนี7 

จาํนวนหน่วยทรสัตท์ี #ใชเ้ป็นตวัเลขอา้งองินี7คาํนวณจากประมาณการระดมทุนที # 1,549.7 ลา้นบาท และราคาหน่วยทรสัตท์ี # ;< บาทต่อหน่วย 

 
งบกําไรขาดทุนที
คาดคะเนตามสมมติฐานสําหรับงวด 12 เดือน ตั Eงแต่วันที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 

ธนัวาคม 2561 ได้ถูกจดัเตรียมขึEนโดยอ้างองิสมมติฐานที
สําคญัตามภาคผนวก 3 ที
ผู้จดัการกองทรสัต์และที
ปรึกษา
ทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเหมาะสม ณ วนัที
ได้จดัทําขอ้มูลทางการเงนิที

เกี
ยวกบัอนาคต โดยสมมตฐิานที
สาํคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีE 

 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

รายได้ค่าเช่าและบรกิารสําหรบั ได้แก่ รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารที
ต้องชําระโดยผู้เช่าอาคารคลงัสนิค้าและ
อาคารคลงัหอ้งเยน็ รวมถงึค่าเช่าที
ดนิบางส่วนบรเิวณโครงการเจดบัเบิEลยูด ีแปซฟิิค โดยใชส้มมตฐิานในการประมาณ
การรายไดข้า้งต้น อา้งองิจากสญัญาเช่าที
กองทรสัต์จะทํากบั PCS JPAC และ Datasafe ภายหลงัจากที
กองทรสัต์เขา้
ลงทุน และสญัญาเช่าของผูเ้ช่าพืEนที
ในโครงการทพิย ์k ที
มอียู่ รวมถงึรายไดค่้าเช่าและบรกิารในส่วนที
 TIP ยนิยอมที
จะ
ชาํระสว่นที
ขาดจากค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีที
กองทรสัตค์าดการณ์ไวใ้หแ้ก่กองทรสัต ์ภายในระยะเวลา \ ปีนบัตั Eงแต่
วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ l   

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใหม่ที
จะเรยีกเกบ็สาํหรบัสญัญาเช่าใหม่หรอืสญัญาเช่าที
มกีารต่อสญัญา จะพจิารณา
จากฐานค่าเช่าตามสญัญาเช่าเดมิ อตัราการต่อสญัญาเช่าของสญัญาเช่าที
จะหมดอายุ สภาวะตลาด ภาวะเงนิเฟ้อ และ
ความต้องการในการเช่าพืEนที
 เป็นต้น ทั EงนีE การประมาณการรายได้ค่าเช่าและบรกิารสาํหรบัอาคารในงบกําไรขาดทุน
สาํหรบังวด 12 เดอืน ตั Eงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 คดิจากขอ้มูลตามสญัญาเช่าที
มอียู่ของ
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครั Eงแรก มรีายละเอยีดดงันีE 
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รายละเอียด สมมติฐานที&ใช้ประมาณการ 
ค่าเช่าและค่าบรกิาร โครงการทพิย ์7 

- กาํหนดใหอ้ตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของอาคารคลงัสนิคา้เท่ากบัอตัราค่าเช่า
และค่าบริการตามสัญญาเช่าที
มีอยู่  โดยมีอัตราค่าเช่าเริ
มต้น ณ วันที

กองทรสัตค์าดว่าจะเขา้ลงทุนอยู่ที
ระหว่าง 163.76 ถงึ 182.41 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือนสําหรับอาคารคลังสินค้า 5 ยูนิต ซึ
งมีพืEนที
รวมเท่ากับ 
21,651.10 ตารางเมตร ทั EงนีEภายหลงัจากสิEนสุดอายุสญัญาของแต่ละสญัญา 
กาํหนดใหอ้ตัราค่าเช่าและค่าบรกิารปรบัเพิ
มขึEนรอ้ยละ 7.00 ในทุกๆ 3 ปี 

 
โครงการ JWD 
- อาคารคลงัหอ้งเยน็โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็และโครงการเจดบัเบิEลยูด ีแป

ซฟิิค 

กาํหนดใหอ้ตัราค่าเช่าของอาคารคลงัหอ้งเยน็เริ
มต้นเท่ากบั 330.00 บาท
ต่อตารางเมตร สําหรบัอาคารคลงัห้องเยน็ 3 ยูนิต พืEนที
รวมเท่ากบั 
27,620.00 ตารางเมตร  โดยผูเ้ช่าจะเช่าทรพัยส์นิดงักล่าวจากกองทรสัต์
ภายหลงัจากที
กองทรสัต์เขา้ลงทุน เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกองทรสัต์มี
สทิธเิลอืกใหผู้เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่าอกี 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมทั EงสิEน
เป็น 30 ปี   

ทั EงนีE กาํหนดใหอ้ตัราค่าเช่าปรบัเพิ
มขึEนรอ้ยละ 5.00 ในทุกๆ 3 ปี ในช่วงปี
ที
 1 ถงึปีที
 15  และปรบัเพิ
มขึEนรอ้ยละ 3.00 ในทุกๆ 3 ปี ในช่วงปีที
 16 
ถงึปีที
 30   

- อาคารคลงัสนิคา้โครงการดาตา้เซฟ 
กําหนดใหอ้ตัราค่าเช่าของอาคารคลงัสนิคา้เริ
มต้นเท่ากบั 118.00 บาทต่อ
ตารางเมตร สําหรบัอาคารคลงัคลงัสนิค้า 1 ยูนิต พืEนที
เท่ากบั 9,288.00 
ตารางเมตร ทั EงนีE กําหนดใหอ้ตัราค่าเช่าปรบัเพิ
มขึEนรอ้ยละ 5.00 ในทุกๆ 3 
ปี ในช่วงปีที
 1 ถงึปีที
 15  และปรบัเพิ
มขึEนรอ้ยละ 3.00 ในทุกๆ 3 ปี ในช่วง
ปีที
 16 ถงึปีที
 30   

- ที
ดนิบางสว่นบรเิวณโครงการเจดบัเบิEลยดู ีแปซฟิิค 
กําหนดใหอ้ตัราค่าเช่าที
ดนิเท่ากบั 15.00 บาทต่อตารางเมตร โดยที
ดนิมี
พืEนที
เท่ากบั 2,800.00 ตารางเมตร ทั EงนีE กําหนดใหอ้ตัราค่าเช่าเตบิโตรอ้ย
ละ 5.00 ในทุกๆ 3 ปี ตามสญัญา โดยภายหลงัสิEนสุดสญัญา ผูเ้ช่าใหค้ํามั 
น
แก่กองทรสัต์ว่าจะต่ออายุสญัญาเช่าที
ดนิต่อออกไปไดอ้กี 2 คราว คราวละ 
10 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั EงสิEน 30 ปี นับตั Eงแต่วนัที
จดัตั Eงกองทรสัต์สําเร็จ 
โดยภายหลงัจากปี 2576 กําหนดให้อตัราค่าเช่าปรบัเพิ
มขึEนร้อยละ 3.00 
ทุกๆ 3 ปี 

อตัราเช่าเฉลี
ย โครงการทพิย ์7 
- กําหนดให้อัตราเช่าเฉลี
ยของทรัพย์สินทั Eงประเภทคลังสินค้าเท่ากับร้อยละ 

100.00 โดยมรีะยะเวลาการเช่าตามอายุของสญัญาเช่าปจัจุบนั  ทั EงนีE ภายหลงั
ครบกาํหนดอายุของแต่ละสญัญาเช่า กําหนดใหม้อีตัราการต่อสญัญาเช่ารอ้ยละ 
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รายละเอียด สมมติฐานที&ใช้ประมาณการ 
70.00 ของพืEนที
ให้เช่าตามแต่ละสญัญาเช่า โดยสดัส่วนที
เหลอืร้อยละ 30.00 
ของพืEนที
ใหเ้ช่า กาํหนดใหใ้ชร้ะยะเวลา 6 เดอืนในการหาผูเ้ช่าใหม่  

 
โครงการ JWD 
- กําหนดให้อตัราเช่าเฉลี
ยของทรพัย์สนิประเภทอาคารคลงัห้องเยน็เท่ากบั

รอ้ยละ 100.00 ตั Eงแต่ปีที
 1 ถงึ 30 เวน้แต่ปีที
 21 ที
กําหนดใหผู้เ้ช่าไม่ต่อ
อายุสญัญาเช่า และกาํหนดใหใ้ชร้ะยะเวลา 8 เดอืนในการหาผูเ้ช่าใหม่ 

- กําหนดใหอ้ตัราเช่าเฉลี
ยของทรพัยส์นิประเภทอาคารคลงัสนิคา้เท่ากบัรอ้ย
ละ 100.00 ตั Eงแต่ปีที
 1 ถงึ 10 

- กาํหนดใหอ้ตัราเช่าเฉลี
ยของที
ดนิเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 ตั Eงแต่ปีที
 1 ถงึ 30 
 
ค่าใช้จ่ายที&เกี&ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ค่าใชจ้่ายที
เกี
ยวกบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัยป์ระกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและ
บาํรุงรกัษา ค่าเบีEยประกนัภยั ค่านายหน้าในการหาผูเ้ช่า ค่าภาษโีรงเรอืน และค่าใชจ้่ายอื
นๆ โดยมสีมมตฐิานดงัต่อไปนีE 

รายละเอียด สมมติฐานที&ใช้ประมาณการ 
ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง โครงการทพิย ์7 

- ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเท่ากบัค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามสญัญาของแต่ละอาคาร 
โดยมอีตัราค่าใช้จ่ายที
 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยกําหนดให้
ค่าใชจ้่ายสว่นกลางปรบัเพิ
มขึEนรอ้ยละ 7.00 ในทุกๆ 3 ปี 

โครงการ JWD 
- ค่าใชจ้่ายสว่นกลางสาํหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิEลยู

ด ีแปซฟิิค เท่ากบัค่าใชจ้่ายสว่นกลางตามสญัญาของแต่ละอาคาร โดยมอีตัรา
ค่าใช้จ่ายที
 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยกําหนดให้ค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางปรบัเพิ
มขึEนร้อยละ 5.00 ในทุกๆ 3 ปี และภายหลงัจากปี 2576 
กาํหนดใหค่้าใชจ้่ายสว่นกลางปรบัเพิ
มขึEนรอ้ยละ 3.00 ทุกๆ 3 ปี 

- ค่าใช้จ่ายส่วนกลางสําหรบัโครงการดาต้าเซฟเท่ากบัค่าใช้จ่ายส่วนกลางตาม
สญัญาของแต่ละอาคาร โดยมอีตัราค่าใช้จ่ายที
 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน และกาํหนดใหค่้าใชจ้่ายสว่นกลางปรบัเพิ
มขึEนรอ้ยละ 5.00 ในทุกๆ 3 ปี 

ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและ
บาํรุงรกัษา 

โครงการทพิย ์7 
- กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรกัษาสําหรบัอาคารคลงัสนิค้า

ของโครงการทพิย ์7 เท่ากบัรอ้ยละ 0.50 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร
สาํหรบัปี 2562 ถงึปี 2564 และรอ้ยละ 1.00 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร   
ตั Eงแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ทั EงนีE ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที
กองทรสัต์
เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ TIP จะเป็นผูร้บัผดิชอบในกรณีที
มค่ีาใชจ้่ายที
เกี
ยวขอ้ง
ตามค่าใช้จ่ายที
เกิดขึEนจริงจากการซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินที

กองทรสัตล์งทุนของโครงการทพิย ์7    

โครงการ JWD 
- กองทรสัต์ไม่มปีระมาณการค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรกัษาสําหรบั

อาคารคลงัห้องเย็นของโครงการ JWD เนื
องจากผู้เช่าจะเป็นผู้รบัผิดชอบ
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รายละเอียด สมมติฐานที&ใช้ประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บํารุงรกัษาและปรบัปรุงทรพัย์สนิที
เช่าส่วนย่อย 
(Minor Maintenance) อย่างไรกต็าม ภายหลงัปี 2570 กาํหนดใหค่้าใชจ้่ายใน
การซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาสาํหรบัอาคารคลงัสนิคา้เท่ากบัรอ้ยละ 0.50 ของ
รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารของอาคารคลงัหอ้งเยน็ 

- กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรกัษาสําหรบัอาคารคลงัสนิค้า
เท่ากบัรอ้ยละ 1.00 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารของอาคารคลงัสนิคา้ตั Eงแต่
ปี 2562 เป็นตน้ไป 

ค่าเบีEยประกนัภยั ค่าเบีEยประกนัภยั ประกอบดว้ย ค่าเบีEยประกนัภยัการเสี
ยงภยัทุกชนิด (All Risk 
Insurance) ค่าเบีEยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) และค่าเบีEยประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public 
Liability Insurance) โดยกองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าเบีEยประกนัภยัสาํหรบั
อาคารคลังสินค้าของโครงการทิพย์ 7 รวมทั Eงอาคารห้องเย็นและอาคาร
คลงัสนิคา้ของโครงการ JWD  

ค่านายหน้า โครงการทพิย ์7 
ค่านายหน้าคดิเป็นอตัรา 0.50 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ในกรณีผูเ้ช่า
รายเดมิต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื ลดลงหรอื
เพิ
มขึEน (แล้วแต่กรณี) เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการเช่าจรงิ ในกรณีผูเ้ช่าราย
เดมิต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรอืเกนิกว่า 
3 ปี และอตัรา 1 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ในกรณีผู้เช่ารายใหม่ทํา
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื ลดลงหรอืเพิ
มขึEน (แลว้แต่
กรณี) เป็นสดัสว่นตามระยะเวลาการเช่าจรงิ ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่ออายุสญัญา
เช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรอืเกนิกว่า 3 ปี 
โครงการ JWD 
ไม่มกีารประมาณการค่านายหน้า 

ค่าภาษโีรงเรอืน โครงการทพิย ์7 
กาํหนดใหค่้าภาษโีรงเรอืนรอ้ยละ 12.50 ของรายไดค่้าเช่า โดยคดิเป็นค่าใชจ้่าย
ของกองทรัสต์เฉพาะในกรณีที
ส ัญญาเช่าไม่มีเงื
อนไขให้ผู้เช่าพืEนที
เ ป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืน ทั EงนีEในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที
กองทรสัต์
เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ  TIP จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าวสาํหรบัอาคาร
คลงัสนิคา้ในโครงการทพิย ์7   
โครงการ JWD 
ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษโีรงเรอืนตลอดอายุสญัญาเช่าสาํหรบัทุกโครงการ 

ค่าใชจ้่ายอื
นๆ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายอื
นๆ คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.00 ของรายได้จากการ
ดาํเนินงาน 
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ดอกเบี#ยรบั 
ดอกเบีEยรบัที
จะได้รบัจากการที
กองทรสัต์นําเงนิสดส่วนเกนิไปหาดอกผลในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ ตามที


สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  โดยใชส้มมตฐิานอตัราดอกเบีEยรอ้ยละ 1.25 ต่อปี  
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรสัต ์
 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเรยีกเกบ็ตามที
ระบุในสญัญา  โดยประมาณการค่าธรรมเนียมพืEนฐานในการ
บรหิารจดัการกองทรสัต์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ (TAV) และไม่น้อยกว่า 
5.00 ลา้นบาทต่อปี ในขณะที
ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ (Performance Fee) จะคดิในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
2.75 ของรายไดค่้าเช่าและบรกิาร และค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) หรอืค่าตอบแทนส่วนเพิ
มเตมิ จะคดิในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 4.00 ของกาํไรสทุธขิองอสงัหารมิทรพัย ์ 

 
ค่าธรรมเนียมทรสัตี 

อตัราค่าธรรมเนียมจะเรยีกเกบ็ตามที
ระบุในสญัญา โดยจะเรยีกเกบ็ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 ต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิรวม (TAV) ของกองทรสัตแ์ละไม่น้อยกว่า 5.00 ลา้นบาทต่อปี 

 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรสัต ์

อตัราค่าธรรมเนียมรอ้ยละ 0.038 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของทรสัต ์
 

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจาํหน่าย 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายที
เกี
ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัต์เฉพาะส่วนที
จ่ายโดยกองทรสัต์ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และค่าธรรม
เนียนในการขอสนับสนุนเงนิกู ้โดยจะทําการบนัทกึรายการดงักล่าวเป็นสนิทรพัยแ์ละจะตดัจําหน่ายในงบกําไรขาดทุน
ของทรสัต ์โดยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 
ค่าใช้จ่ายอื&นในการบริหารกองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื
นที
เกี
ยวขอ้งกบักองทรสัต์ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ค่าธรรมเนียมผูต้รวจสอบบญัช ีและค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการทั 
วไป เป็นตน้ 

 
ต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบีEยจ่ายเกิดจากการกู้ยืมระยะยาวจํานวนไม่เกิน 665.00 ล้านบาทจากธนาคารพาณิชย์ อ้างอิงอตัรา
ดอกเบีEย MLR (Minimum Loan Rate) โดยอตัราดอกเบีEยในปีที
 1 จะไม่เกนิอตัราดอกเบีEยเทยีบเท่าอตัราดอกเบีEย MLR 
ลบรอ้ยละ 2.00 และอตัราดอกเบีEยตลอดอายุสญัญาเงนิกูจ้ะไม่เกนิอตัราดอกเบีEยเทยีบเท่าอตัราดอกเบีEย MLR ลบรอ้ยละ 
1.25    

โดยอตัราดอกเบีEย MLR (Minimum Loan Rate) คอืผลเฉลี
ยของอตัราดอกเบีEยสาํหรบัเงนิกูข้องลูกคา้รายใหญ่
ชั Eนดีของธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) ซึ
ง
อตัราดงักล่าวอาจมกีารเปลี
ยนแปลงไดต้ามประกาศของสถาบนัการเงนิแต่ละแห่ง 
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5.2 ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์าํหรบั 12 เดือนตามช่วงประมาณการ 
การประมาณการงบกาํไรขาดทุนนีEอยู่ภายใตส้มมตฐิานว่า กองทรสัตจ์ะทาํการจดัหาเงนิลงทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรสัตเ์ป็นจาํนวนไม่เกนิ 1,550.00 บาท และ เงนิที
ไดจ้ากการกูย้มืจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นจํานวนไม่เกนิ 665.00 
บาท โดยมรีายละเอยีดประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์าํหรบั 12 เดอืน ดงันีE 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ รอ้ยละ 
ประมาณการอตัราการปนัสว่นกาํไร 7.32 
ประมาณการลดทุนจากรายการที
ไมใ่ช่รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที
เป็นเงนิสด (สภาพคล่อง
สว่นเกนิที
เกดิจากการตดัจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ีและรายได้
ค่าเช่าและค่าบรกิารที
ไม่สามารถเรยีกเกบ็ได)้ 

0.06 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายรวม 7.38 
 

5.3 การวิเคราะหค์วามไวต่อการเปลี&ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 
ในการจดัทาํประมาณการผลตอบแทนของกองทรสัตน์ั Eน ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และที
ปรกึษาทางการเงนิต้องจดัให้

มีการจัดทําประมาณการงบการเงิน และแสดงสมมติฐานที
สําคัญที
ใช้อ้างอิง พร้อมทั Eงระบุความเสี
ยงที
อาจทําให้
ผลตอบแทนหรอืผลการดําเนินการของกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามที
ประมาณการไว ้รวมถึงการวเิคราะห์ความไวต่อการ
เปลี
ยนแปลง (Sensitivity Analysis)  โดยไดม้กีารจดัทาํงบกาํไรขาดทุนและการแบ่งปนัส่วนแบ่งสาํหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ตามสมมติฐานของผลการดําเนินงานของทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Eงแรก สําหรบังวด 12 เดอืน ตั Eงแต่วนัที
 1 
มกราคม 2561 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ซึ
งรวมถงึขอ้มลูจาํนวนเงนิที
สามารถปนัเป็นสว่นแบ่งสาํหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
และประมาณการอตัราสว่นแบ่งสาํหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

อย่างไรกต็าม หากอา้งองิจากสญัญาตกลงกระทาํการ (Undertaking Agreement) ที
 TIP ยนิยอมที
จะชําระส่วน
ที
ขาดจากค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายไตรมาส หากมค่ีาเช่าและค่าบรกิารที
ไดร้บัจากทรพัยส์นิที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Eงแรกในโครงการทพิย ์k เป็นจํานวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีที
กองทรสัต์คาดการณ์
ไว ้ภายในระยะเวลา \ ปีนับตั Eงแต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ l (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเติมใน ส่วนที
 2 หวัขอ้ 
2.3.4 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาตกลงกระทาํการกบั TIP สาํหรบัโครงการทพิย ์k) ซึ
งครอบคลุมระยะเวลา 12 เดอืน
ในช่วงเวลาประมาณการ ดงันั Eน การลดลงของอตัราการเช่าพืEนที
 และ/หรอื อตัราค่าเช่าพืEนที
ของทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้
ลงทุนครั Eงแรกจงึไม่สง่ผลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นช่วงเวลาดงักล่าว 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องส่วนใหญ่ อนัได้แก่ ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรสัต์ของผู้จดัการ
กองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฯลฯ มกีารกําหนด
อตัราที
แน่นอนอา้งองิตามสญัญาที
เกี
ยวขอ้ง และ/หรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง ดงันั Eนผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ
ที
ปรกึษาทางการเงนิจงึเหน็ว่าการเปลี
ยนแปลงที
เกดิจากตน้ทุนจากการดําเนินงานจะไม่มผีลกระทบต่อการเปลี
ยนแปลง
ของผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัสาํคญั 

ทั EงนีE ผู้จดัการกองทรสัต์และที
ปรกึษาทางการเงนิพจิารณาว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีEยเงนิกู้ยมื อา้งองิ
ตามอตัราดอกเบีEย MLR รวมทั Eงมลูค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน อาจเป็นปจัจยัหลกัที
มผีลกระทบต่อผลตอบแทน
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัสาํคญั โดยมสีมมตฐิานดงันีE 

ดงันั Eน ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที
ปรกึษาทางการเงนิพจิารณาว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีEยเงนิกูย้มื อา้งองิ
ตามอตัราดอกเบีEย MLR อาจเป็นปจัจยัหลกัที
มผีลกระทบต่อผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างมนีัยสําคญั ทางที

ปรกึษทางการเงนิจงึจดัทําการวเิคราะหค์วามไวต่อการเปลี
ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการ
ปนัส่วนกําไรสําหรับงวด 12 เดือน ตั Eงแต่วันที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 จากสมมติฐานการ
เปลี
ยนแปลงของอตัราดอกเบีEย MLR สามารถสรุปไดด้งันีE 
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กรณี 

ประมาณการการปัน
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิ 

(รอ้ยละ) 

ประมาณการการแบ่ง
ส่วนทุนจากรายการที�

ไม่ใช่รายได้และ
ค่าใช้จ่ายที�เป็นเงินสด 

(รอ้ยละ) 

ประมาณการเงินจ่าย
ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(รอ้ยละ) 

Best Case  
อตัราดอกเบี�ย MLR รอ้ยละ 6.00 

7.38 

0.06 

7.44 

Base Case 
อตัราดอกเบี�ย MLR รอ้ยละ 6.20 

7.32 7.38 

Worst Case 
อตัราดอกเบี�ย MLR รอ้ยละ 6.40 

7.26 7.32 

 
ทั EงนีE โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ
มเตมิในภาคผนวก 3 งบกําไรขาดทุนที
คาดคะเนตามสมมตฐิาน สาํหรบังวด 

12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที
 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 นอกจากนีE เนื
องจากมูลค่าสงูสุดที
ไม่
เกิน 2,215.00 ล้านบาทดังกล่าว อาจมิใช่เป็นมูลค่าสุดท้ายที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ซึ
งการกําหนดมูลค่าสุดท้ายที

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั EงแรกจะขึEนกบัปจัจยัหลายประการ อาทเิช่น ความต้องการของนักลงทุนทั Eงนักลงทุนสถาบนั (ผ่าน
กระบวนการแสดงความต้องการ หรอื Bookbuilding process) และรายย่อย รวมถึงสภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดทุน 
ดงันั Eนผู้จดัการกองทรสัต์ และที
ปรกึษาทางการเงนิจงึจดัทําการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ
ประมาณการอตัราการปนัส่วนกําไรสาํหรบังวด 12 เดอืนตั Eงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 จาก
สมมตฐิานการเปลี
ยนแปลงของมลูค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนซึ
งสามารถสรุปไดด้งันีE 

 
 ประมาณการ ช่วงมูลค่าทรพัยสิ์นที&กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน 
มลูค่าทรพัยส์นิที,กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 

(ลา้นบาท) 
 2,214.66   2,192.83   2,171.32   2,150.19   2,128.98  

วงเงนิกูย้มืระยะยาว (ลา้นบาท)  665.00   658.00   652.00   646.00   639.00  
ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย (ลา้นบาท)  27.93  27.64  27.38  27.13  26.84 
ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆที,
เกี,ยวกบัการบรหิารกองทรสัต ์(ลา้นบาท) 

 20.19  20.05  19.95  19.85  19.75 

ประมาณการเงนิสดสทุธทิี,สามารถนํามา
ปนัสว่นแบ่งกาํไรและแบ่งสว่นทนุ (ลา้น
บาท) 

 114.33   114.76   115.12   115.47   115.87  

ประมาณการการปนัสว่นแบง่กาํไรและ
การแบ่งสว่นทุนต่อหน่วย (บาท) 

 0.7377   0.7477   0.7577   0.7677   0.7776  

ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไร 
(รอ้ยละ) 

7.32 7.42 7.52 7.62 7.72 

ประมาณการการแบ่งสว่นทุนจากรายการ
ที
ไมใ่ชร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที
เป็นเงนิสด 
(รอ้ยละ) 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

ประมาณการอตัราการปนัสว่นแบ่งกาํไร
และการแบ่งสว่นทุน (รอ้ยละ) 

7.38 7.48 7.58 7.68 7.78 
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โดยตวัเลขมลูค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนและประมาณการส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย
ที
แสดงในตารางขา้งตน้เป็นตวัเลขที
ใชอ้ธบิายเพื
อใหเ้กดิความเขา้ใจในผลกระทบที
จะมต่ีอประมาณการสว่นแบ่งกาํไรและ
การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วยเพื
อประกอบการตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุนโดยมไิด้เป็นการแสดงถงึตวัเลขมูลค่าทรพัยส์นิที

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนจรงิกล่าวคอืมลูค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนอาจไม่ใช่ตวัเลขที
แสดงในตารางขา้งต้น (แต่จะ
ไม่เกนิมลูค่าสงูสดุที
กาํหนดไว ้2,215.00 ลา้นบาท) 
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6. รายการระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ
กองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรสัตี 

นอกจากการที
กองทรสัตว์่าจา้งบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ลว้ กองทรสัตไ์ม่มรีายการระหว่างกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืรายการระหว่างกนักบัทรสัตแีละบุคคลที
เกี
ยวโยงกนั
กบัทรสัต ี 
 
นโยบายการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และบุคคลที
เกี
ยวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ใน
อนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ผู้จดัการกองทรสัต์มนีโยบายการทํารายการระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์ และบุคคลที
เกี
ยวโยงกบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในอนาคต และมแีนวทางในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบั
บุคคลที
อาจมคีวามขดัแยง้ กล่าวคอื ฝา่ยพฒันาธุรกจิและฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานจะร่วมกนัดูแลให้
การทาํธุรกรรมเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันีQ 
1. ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตั Qงทรสัต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้องตลอดจนไม่ขดักบักฎเกณฑ์ที
สํานักงานก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด และที
สาํคญัตอ้งเป็นไปเพื
อประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต ์
2. ตอ้งมคีวามสมเหตุสมผล กระทาํบนราคา และเงื
อนไขตลาดที
เป็นธรรม 
3. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมที
เรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราที
เป็นธรรมและเหมาะสม 
4. ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการทาํธุรกรรมจะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรม 
5. ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะนําเสนอธุรกรรมดงักล่าวต่อประธานเจา้หน้าที
บรหิารเพื
อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื
อพจิารณาอนุมตั ิทั QงนีQ ภายหลงัจากที
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
แลว้ ฝา่ยกฏหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานจะดาํเนินการใหฝ้า่ยพฒันาธุรกจินําเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรสัต ี
และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพื
อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตั ิ(แลว้แต่กรณี) เพื
อใหเ้ป็นไปตามสญัญา
ก่อตั Qงทรสัต์และกฏหมายที
เกี
ยวขอ้ง ทั QงนีQ ขึQนอยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฏหมายที
สาํนักงาน 
ก.ล.ต. กาํหนด (และที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศเปลี
ยนแปลง)   
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7. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจการจดัหาผลประโยชน์ 

7.1 ตลาดอาคารคลงัสินค้า 

จากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดอาคารคลังสินค้าโดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
(“CBRE”) อาคารคลงัสนิคา้ หมายถงึ ศนูยก์ระจายสนิคา้และคลงัสนิคา้ที
สรา้งขึSนเพื
อใหเ้ช่าชั 
วคราว รวมถงึที
สรา้ง
ขึSนตามรปูแบบและมาตรฐานเพื
อใหต้รงกบัความต้องการของผูเ้ช่า โดยมทีางเขา้ออกที
สะดวก มคีวามสงูจากพืSน
จรดเพดานไม่ตํ
ากว่า 8 ถงึ 12 เมตร พืSนสามารถรบันํSาหนกัไดท้ี
 3 ถงึ 5 ตนัต่อตารางเมตร และมที่าเทยีบขนถ่าย
สนิคา้   

โดยตลาดอาคารคลงัสนิค้าให้เช่าในภาพรวมยงัคงเป็นตลาดที
มคีวามโดดเด่นท่ามกลางการอ่อนตัวของตลาด
อสงัหารมิทรพัยเ์พื
อธุรกจิอุตสาหกรรม (Industrial Property) ในช่วง 3 ปีที
ผ่านมา อนัเกดิจากการชะลอตวัของ
การคา้ภาคอุตสาหกรรมทั 
วโลกและการหดตวัของการลงทุนในภาคเอกชน   อย่างไรกด็ ีธุรกจิอุตสาหกรรมแสดง
สญัญานการฟืSนตวัครั Sงแรกในช่วงต้นของปี พ.ศ. 2560 ด้วยการเติบโตที
สูงที
สุดในรอบ 4 ปี  โดยมูลค่าสนิค้า
อุตสาหกรรมซึ
งคดิเป็นรอ้ยละ 80 ของมูลค่าการส่งออก ปรบัตวัเพิ
มขึSนรอ้ยละ 3.5 จากปีก่อน   นอกจากนีS ยงัมี
ปจัจยัสนับสนุนเพิ
มเติมจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ
งเป็นกุญแจสําคญัสําหรบัการขบัเคลื
อน
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย      

สาํหรบัภาพรวมตลาดคลงัสนิคา้ในอนาคต แมว้่าตลาดอาจมคีวามกงัวลกบัปรมิาณการบรโิภคภายในประเทศและ
สภาวะเศรษฐกจิโลกซึ
งอาจสง่ผลต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม   อย่างไรกด็ ีตลาดอาคารคลงัสนิคา้จะยงัคงเป็น
ตลาดที
มคีวามโดดเด่นในภาคอสงัหารมิทรพัย์เพื
อธุรกจิอุตสาหกรรม เนื
องจากการขยายตวัของธุรกจิค้าปลีก
สมยัใหม่และธุรกิจอีคอมเมิร์ส ประกอบกบัศกัยภาพของประเทศไทยที
จะก้าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สําหรบัการ
กระจายสนิคา้ในระดบัภูมภิาคในอนาคต 

7.1.1 อปุทานอาคารคลงัสินค้า ในเขตกรงุเทพฯ ฝั (งตะวนัออก (รวมถึงจงัหวดัสมุทรปราการ) 

กรุงเทพฯ ฝ ั 
งตะวนัออก (รวมถึงจงัหวดัสมุทรปราการ) เป็นเขตที
ได้รบัความนิยมสูงที
สุดสําหรบัการ
พฒันาอาคารคลงัสนิค้า  ได้รบัความนิยมจากผู้ประกอบการโลจสิติกสนํ์าเข้าและส่งออกเนื
องจากเป็น
พืSนที
ที
คาบเกี
ยวระหว่างกรุงเทพฯ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  โดยในไตร
มาสที
 1 ของปี พ.ศ. 2560 มโีครงการอาคารคลงัสนิคา้ทั Sงหมด 27 โครงการ ที
สรา้งโดยผูพ้ฒันาหลกั เป็น
อาคารคลงัสนิคา้ทั Sงหมด 535 หลงั  มพีืSนที
คลงัสนิคา้รวมกว่า 1,455,000 ตารางเมตร  

เมื
อจาํแนกตามผูพ้ฒันาพบว่า ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี
ครองสว่นแบ่งตลาดมากที
สุด 3 ลําดบัแรกไดแ้ก่ 
ดบับลวิเอชเอ (WHA) ทพีารค์ (TPARK) และ TIP ซึ
งมพีืSนที
อาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ารวมคดิเป็นรอ้ยละ 80 
ของอุปทานคลงัสนิคา้ทั Sงหมด โดยดบับลวิเอชเอ พฒันาทั Sงหมด 11 โครงการ มพีืSนที
อาคารคลงัสนิคา้ให้
เช่ารวมทั SงสิSนประมาณ 650,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 45 ของอุปทานคลงัสนิคา้ทั Sงหมด  ตามดว้ย
ทพีาร์ค พฒันาทั Sงหมด 3 โครงการในจงัหวดัสมุทรปราการ มพีืSนที
อาคารคลงัสนิค้าให้เช่ารวมทั SงสิSน
ประมาณ 300,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของอุปทานคลงัสนิคา้ทั Sงหมด  ในขณะที
 TIP มสี่วน
แบ่งรอ้ยละ 14 ของอุปทานคลงัสนิคา้ทั Sงหมด จากการพฒันาทั Sงหมด 8 โครงการในจงัหวดัสมุทรปราการ 
มพีืSนที
อาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ารวมทั SงสิSนประมาณ 200,000 ตารางเมตร 
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อปุทานอาคารคลงัสินค้าในกรงุเทพฯ ฝั (งตะวนัออก (รวมถึงจงัหวดัสมทุรปราการ)  
จาํแนกโดยผู้พฒันา ณ ไตรมาสที( 1 ปี พ.ศ. 2560 

 

ที �มา:  แผนกที �ปรกึษาการพฒันาโครงการ ซบีอีารอ์ ี
หมายเหตุ:  ขอ้มลูนี#รวมถงึขอ้มูลของของบรษิทัที �เกี �ยวขอ้งกบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์

ขอ้มลูดา้นตวัเลขโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ชา่มทีี �มาจากการสอบถามทางโทรศพัท ์การสาํรวจ หรอืเป็นขอ้มลูที �ไดร้บัจาก
ผูพ้ฒันาโครงการ อาจทาํใหค้วามถกูตอ้งของขอ้มลูมคีวามแตกต่างกนั 
 

7.1.2 อปุสงคอ์าคารคลงัสินค้า ในเขตกรงุเทพฯ ฝั (งตะวนัออก (รวมถึงจงัหวดัสมุทรปราการ) 

อุปสงค์อาคารคลงัสนิค้าในเขตกรุงเทพฯ ฝ ั 
งตะวนัออก (รวมถงึจงัหวดัสมุทรปราการ) ส่วนใหญ่มาจาก
ผูป้ระกอบการที
ใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสเ์นื
องจากมสีนามบนินานาชาตสิวุรรณภูมติั Sงอยู่ในพืSนที
 นอกจากนีS 
กรุงเทพฯ ฝ ั 
งตะวนัออกยงัเป็นศูนย์กลางการกระจายสนิค้าไปสู่กรุงเทพฯ ชั Sนใน และภูมภิาคอื
นๆ ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะชายฝ ั 
งทะเลตะวนัออกซึ
งมอุีตสาหกรรมการผลติสว่นมากตั Sงอยู่ในพืSนที
 

ตั Sงแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงไตรมาสที
 1 ของปี พ.ศ. 2560 อุปสงค์อาคารคลงัสนิค้าในเขตกรุงเทพฯ ฝ ั 
ง
ตะวนัออก (รวมถงึจงัหวดัสมุทรปราการ) อยู่ในระดบัที
สงูเมื
อเปรยีบเทยีบกบัพืSนที
ส่วนอื
นในประเทศไทย 
โดยมอีตัราว่างเฉลี
ยที
ตํ
ากว่ารอ้ยละ 10 มาโดยตลอด    

อตัราว่างของอาคารคลงัสนิค้า ณ ไตรมาสที
 1 ของปี พ.ศ. 2560 อยู่ที
ประมาณร้อยละ 8 โดยมอุีปสงค์
อาคารคลงัสนิคา้ที
อยู่ที
ประมาณ 1,340,000 ตารางเมตร จากอุปทานทั SงสิSน 1,455,000 ตารางเมตร  ทั SงนีS 
CBRE ไม่ไดท้าํการนบัรวมอตัราเช่าที
มาจากทาํสญัญาเช่าล่วงหน้าก่อนการก่อสรา้ง 

 

 

 

 

 

 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที
 2 หน้า 7-3 

 

อปุทาน อปุสงค ์และอตัราว่างของอาคารคลงัสินค้าในกรงุเทพฯ ฝั (งตะวนัออก  
(รวมถึงจงัหวดัสมทุรปราการ)  

ปี พ.ศ. 2556 – ไตรมาสที( 1 ปี พ.ศ. 2560 

 

ที �มา:  แผนกที �ปรกึษาการพฒันาโครงการ ซบีอีารอ์ ี
หมายเหตุ:  ขอ้มลูนี#รวมถงึขอ้มูลของของบรษิทัที �เกี �ยวขอ้งกบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์

ขอ้มลูดา้นตวัเลขโรงงานสาํเรจ็รปูใหเ้ชา่มทีี �มาจากการสอบถามทางโทรศพัท ์การสาํรวจ หรอืเป็นขอ้มลูที �ไดร้บัจาก
ผูพ้ฒันาโครงการ อาจทาํใหค้วามถกูตอ้งของขอ้มลูมคีวามแตกต่างกนั 

7.1.3 ราคาเสนอเช่าอาคารคลงัสินค้าในเขตกรงุเทพฯ ฝั (งตะวนัออก (รวมถึงจงัหวดัสมุทรปราการ) 

อตัราเสนอเช่าอาคารคลงัสนิคา้ในเขตกรุงเทพฯ ฝ ั 
งตะวนัออก (รวมถงึจงัหวดัสมุทรปราการ) อยู่ระหว่าง 
100 ถงึ 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน โดยราคาเสนอเช่าทั Sงหมดยกเวน้ของดบับลวิเอชเอ อา้งองิจาก
ไตรมาสที
 1 ของปี พ.ศ. 2560 

� ราคาเสนอเช่าของดบับลวิเอชเอ สาํหรบัอาคารคลงัสนิคา้ที
ว่างในช่วงปี พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่าง 150 
ถงึ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน  

� ราคาเสนอเช่าของทพีารค์ อยู่ระหว่าง 130 ถงึ 195 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

� ราคาเสนอเช่าของ TIP อยู่ระหว่าง 100 ถงึ 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน โดยราคาเสนอเช่าจะ
แตกต่างกนัในแต่ละโครงการ   ทั SงนีS ราคาเสนอเช่าในโครงการใหม่ เช่น TIP 5 TIP 6 TIP 7 และ 
TIP 8 จะเริ
มต้นที
 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ซึ
งอยู่ในระดบัที
สูงกว่าโครงการก่อนหน้า
เนื
องจากความแตกต่างของคุณลกัษณะและขนาดอาคาร 

ทั SงนีS จากประสบการณ์ด้านธุรกรรมการเช่าของผู้พฒันาอสงัหาริมทรพัย์พบว่า ราคาค่าเช่าที
แท้จริง
โดยทั 
วไปอาจตํ
ากว่าราคาเสนอเช่าประมาณร้อยละ 5 ถงึร้อยละ 15 ของราคาเสนอเช่า  และราคาเสนอ
เช่าอาจมคีวามแตกต่างกนัไปขึSนอยู่กบัขนาดพืSนที
เช่า ซึ
งโดยทั 
วไปผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์จะเสนอ
ส่วนลดสําหรบัอาคารคลงัสนิคา้ที
มขีนาดใหญ่ จากขอ้มูลราคาเสนอเช่าของ CBRE พบว่า ส่วนลดของ
อาคารคลงัสนิคา้ขนาดใหญ่อยู่ที
 5 ถงึ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน   นอกจากนีS ราคาเสนอเช่าอาจ
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ขึSนอยู่กบัคุณลกัษณะของอาคาร สภาวะการแข่งขนัในตลาดในแต่ละพืSนที
 รวมทั Sงความแตกต่างระหว่าง
เขตคลงัสนิคา้ทั 
วไปและเขตคลงัสนิคา้ปลอดภาษ ี 

7.2 ตลาดอาคารคลงัห้องเยน็ 

จากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดอาคารคลงัห้องเย็นโดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
(“CBRE”) อาคารคลงัหอ้งเยน็ หมายถงึ ศนูยก์ระจายสนิคา้และคลงัสนิคา้ที
สรา้งขึSนเพื
อใหเ้ช่าชั 
วคราว ที
สามารถ
ควบคุมอุณหภูมคิวามเยน็ รวมถงึที
สรา้งขึSนตามรูปแบบและมาตรฐานเพื
อใหต้รงกบัความต้องการของผูเ้ช่า เช่น 
ระบบฉนวนกนัความรอ้น โดยพืSนของคลงัสามารถรบันํSาหนักไดอ้ย่างน้อยตั Sงแต่ 4 ถงึ 6 ตนัต่อตารางเมตร และมี
ท่าเทียบขนถ่ายสินค้า  ทั SงนีS  CBRE ได้รวบรวมข้อมูลอาคารคลังห้องเย็นให้เช่าที
สร้างและบริหารโดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ เฉพาะอาคารคลงัห้องเย็นขนาดใหญ่ที
มีความจุของอาคารอย่างน้อย 10,000 ตัน ใน
จงัหวดัสมุครสาครและจงัหวดัฉะเชงิเทราซึ
งเป็นพืSนที
ศกึษาเท่านั Sน 

ปจัจุบนัอุปสงคข์องอาคารคลงัหอ้งเยน็เพิ
มสงูขึSนจากความนิยมของผูบ้รโิภคที
มองหาสนิคา้ที
สดสะอาดและดต่ีอ
สุขภาพที
เพิ
มมากขึSน  ลูกค้าหลกัของอาคารคลงัหอ้งเยน็ให้เช่า ไดแ้ก่ กลุ่มบรษิทัผูผ้ลติและแปรรูปอาหาร โดย
การเลอืกใชบ้รกิารคลงัหอ้งเยน็ใหเ้ช่าช่วยสนบัสนุนใหก้ลุ่มบรษิทัเหล่านีSสามารถมุ่งเน้นความสาํคญัไปที
เป้าหมาย
หลกัในการดาํเนินธุรกจิ เช่น การควบคุมคุณภาพอาหาร และการเพิ
มประสทิธภิาพของสายการผลติ   นอกจากนีS 
อุปสงคข์องอาคารคลงัหอ้งเยน็ยงัมาจากกลุ่มบรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนสง่และโลจสิตกิสอ์กีดว้ย 

ผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารจะพจิารณาวงจรการเดนิทางของผลติภณัฑจ์ากต้นนํSาสู่ปลายนํSาก่อนที
จะเลอืกเช่าคลงั
หอ้งเยน็ที
เหมาะสม   ในกรณีที
สนิคา้เน่าเสยีและเสยีหายไดง้่าย ผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารมกัเลอืกผูใ้ห้บรกิาร
อาคารคลงัหอ้งเยน็ที
มคีวามน่าเชื
อถอืและสามารถมั 
นใจไดว้า่สนิคา้จะไดร้บัการบรหิารจดัการอย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพตลอดวงจรของสนิคา้นั Sนๆ โดยเริ
มตั Sงแต่ผู้ผลติวตัถุดบิ ผู้ผลติและแปรรูปสนิค้า ไปจนถงึหน้าร้าน
และผูบ้รโิภคในทา้ยที
สดุ 

7.2.1 อปุทานอาคารคลงัห้องเยน็ 

จงัหวดัสมุทรสาครเป็นพืSนที
ที
ได้รบัความนิยมในการดําเนินธุรกจิอาคารคลงัห้องเยน็ และมคีวามจุของ
อาคารคลงัหอ้งเยน็สงูที
สดุ  เนื
องจากเป็นศนูยก์ลางการเดนิเรอืประมงที
สาํคญัและเป็นตลาดอาหารทะเลที

ใหญ่ที
สุดในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ จงึทําใหอ้าคารคลงัหอ้งเยน็ส่วนใหญ่ในพืSนที
นีSจดัเกบ็
อาหารทะเลเป็นหลกั    โดย ณ ไตรมาสที
 2 ของปี พ.ศ. 2560 มโีครงการอาคารคลงัหอ้งเยน็ในพืSนที

ศกึษาจงัหวดัสมุทรสาครทั SงสิSน 8 โครงการ มคีวามจุรวมประมาณ 176,000 ตนั   

JWD เป็นผูนํ้าตลาดอาคารคลงัหอ้งเยน็ในจงัหวดัสมุทรสาคร ดว้ยความจุอาคารคลงัหอ้งเยน็รวมประมาณ 
44,000 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของอุปทานทั Sงหมดในจงัหวดัสมุทรสาคร   ในขณะที
 เทพมณีหอ้งเยน็ เป็น
ผูป้ระกอบการรายใหญ่รองลงมา ดว้ยความจุอาคารคลงัหอ้งเยน็รวมประมาณ 30,000 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 
17 ของอุปทานทั Sงหมดในจงัหวดัสมุทรสาคร 
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อปุทานอาคารคลงัห้องเยน็ ในจงัหวดัสมทุรสาคร  
จาํแนกโดยผู้พฒันา ณ ไตรมาสที( 2 ปี พ.ศ. 2560 

 

ที �มา:  แผนกที �ปรกึษาการพฒันาโครงการ ซบีอีารอ์ ี
หมายเหตุ:  ขอ้มลูดา้นตวัเลขมทีี �มาจากการสอบถามทางโทรศพัท ์การสาํรวจ หรอืเป็นขอ้มลูที �ไดร้บัจากผูพ้ฒันาโครงการ อาจทาํ

ใหค้วามถกูตอ้งของขอ้มลูมคีวามแตกต่างกนั 

ส่วนในจงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการอาคารคลงัห้องเยน็ที
ตั Sงอยู่ในพืSนที
นีS มขีอ้ได้เปรยีบจากปจัจยัด้าน
ทําเลที
ตั Sงที
อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าเรือนํSาลึกแหลมฉบงั ซึ
งสามารถดึงดูดความ
ตอ้งการจากผูป้ระกอบการธุรกจิที
เกี
ยวขอ้งกบัสนิคา้นําเขา้และส่งออก  โดย ณ ไตรมาสที
 2 ของปี พ.ศ. 
2560 มีโครงการอาคารคลังห้องเย็นทั Sงหมด 3 โครงการ ซึ
งพัฒนาโดย ไทยโยโกเร JWD และ             
ไทยแมก็ซ ์ มคีวามจุอาคารคลงัหอ้งเยน็รวมทั Sงหมดประมาณ 62,000 ตนั   

ไทยโยโกเร มโีครงการอาคารคลงัหอ้งเยน็ตั Sงอยู่บรเิวณอําเภอบางปะกง ถอืเป็นผูป้ระกอบการที
มคีวามจุ
อาคารคลงัหอ้งเยน็รวมสงูที
สดุในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดว้ยความจุรวมประมาณ 33,000 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 
53 ของอุปทานทั Sงหมดในจงัหวดัฉะเชงิเทรา  รองลงมาเป็น JWD ที
มโีครงการตั Sงอยู่บนถนนสุวนิทวงศ ์มี
ความจุอาคารคลงัหอ้งเยน็รวมประมาณ 17,300 ตนั ซึ
งรวมทั Sงอาคารคลงัห้องเยน็ในเขตอุตสาหกรรม
ทั 
วไปและอาคารคลังห้องเย็นในเขตปลอดอากร คิดเป็นร้อยละ 28 ของอุปทานทั Sงหมดใในจังหวัด
ฉะเชงิเทรา   สว่นโครงการอาคารคลงัหอ้งเยน็ของไทยแมก็ซ ์ตั Sงอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์มคีวาม
จุอาคารคลงัห้องเย็นรวมน้อยที
สุดอยู่ที
 12,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19 ของอุปทานทั Sงหมดในจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา 

 

 

 

เจดบัเบิ �ลยดีู 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที
 2 หน้า 7-6 

 

อปุทานอาคารคลงัห้องเยน็ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
จาํแนกโดยผู้พฒันา ณ ไตรมาสที( 2 ปี พ.ศ. 2560 

 

ที �มา:  แผนกที �ปรกึษาการพฒันาโครงการ ซบีอีารอ์ ี
หมายเหตุ:  ขอ้มลูดา้นตวัเลขมทีี �มาจากการสอบถามทางโทรศพัท ์การสาํรวจ หรอืเป็นขอ้มลูที �ไดร้บัจากผูพ้ฒันาโครงการ อาจทาํ

ใหค้วามถกูตอ้งของขอ้มลูมคีวามแตกต่างกนั 
 

ทั SงนีS กลุ่มบรษิทัในเครอื JWD เป็นผูป้ระกอบการรายเดยีวในประเทศไทยที
มใีบอนุญาตอาคารคลงัหอ้ง
เยน็ในเขตปลอดอากร (Free Zone) สาํหรบัสนิคา้นําเขา้และส่งออก ซึ
งตั Sงอยู่ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา  โดย
สนิค้าที
ถูกเกบ็อยู่ในอาคารคลงัห้องเยน็ในเขตปลอดอากรจะได้รบัผลประโยชน์จากการลดหย่อนอตัรา
ภาษสีนิคา้นําเขา้และสง่ออกที
ถูกกว่าพืSนที
อื
น 

อาคารคลงัห้องเยน็ที
พฒันาโดยผู้ประกอบการชั Sนนําอย่าง JWD และไทยโยโกเร มกีารผสมผสานสิ
ง
อํานวยความสะดวกในการจดัเกบ็สนิคา้ทั Sงแบบดั Sงเดมิและเครื
องกล ทําใหก้ารบรหิารจดัการคลงัสนิคา้มี
คุณภาพมากขึSน (ใชเ้วลาน้อยลง ใชแ้รงงานน้อยลง และลดความเสยีหายของสนิคา้) ผูป้ระกอบการทั Sงสอง 
รายนีS ยงัมบีรกิารรถบรรทุกขนสง่หอ้งเยน็เพื
ออาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่าอกีดว้ย   

นอกจากนีS JWD ได้นําระบบบรหิารรบัฝากและบรหิารสนิค้าควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ (Cold 
Chain Management System หรอื "CCMS") เขา้มาใชเ้พิ
มประสทิธภิาพบรหิารจดัการสนิคา้และการรบั
ฝากขอ้มูลของกลุ่มบรษิทั ควบคู่กบัการใช ้Mobile Pallet Racking System โดยระบบ CCMS จะบนัทกึ
การเคลื
อนไหวของสินค้าทุกชิSน ทําให้เจดับเบิSลยูดีและลูกค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้
ตลอดเวลาแบบเรยีลไทม ์(Realtime) 

7.2.2 อปุสงคอ์าคารคลงัห้องเยน็ 

จากการสาํรวจตลาด CBRE พบความแตกต่างกนัของรปูแบบผลติภณัฑท์ี
ถูกเกบ็ในอาคารคลงัหอ้งเยน็ใน
แต่ละพืSนที
  โดยอุปสงค์อาคารคลงัห้องเยน็ในจงัหวดัสมุทรสาครส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการธุรกจิ
อาหารทะเลที
ต้องการเกบ็รกัษาวตัถุดบิก่อนนําส่งโรงงานเพื
อแปรรูปในขั Sนต่อไป ซึ
งจากการสนทนากบั
ผูป้ระกอบการอาคารคลงัหอ้งเยน็ใหเ้ช่า การจดัเกบ็วตัถุดบิอาหารทะเลคดิเป็นรอ้ยละ 70 ของความจุที
ถูก
เช่าในอาคารคลงัหอ้งเยน็ทุกโครงการในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยผูป้ระกอบการอาคารคลงัหอ้งเยน็ใหเ้ช่า

เจดบัเบิ �ลยดีู 
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ในจงัหวดัสมุทรสาครสามารถใหบ้รกิารจดัเกบ็ไดท้ั Sงอาหารทะเลที
มแีละไม่มบีรรจุภณัฑ ์โดยผูป้ระกอบการ
บางรายในพืSนที
ยงัมบีรกิารแยกประเภทอาหารทะเลตามขนาดและนํSาหนักเพื
อความสะดวกยิ
งขึSนของ
ลูกคา้  นอกจากนีSยงัมคีวามต้องการในการจดัเกบ็สนิคา้ประเภทอื
น เช่น ผลไม ้ไอศกรมี และผลติภณัฑ์
เพื
อรอการแปรรปูหลากหลายประเภท เป็นตน้ 

ในขณะที
ความต้องการใช้อาคารคลงัห้องเย็นในจงัหวดัฉะเชงิเทราเป็นการผสมผสานระหว่างการเก็บ
สนิค้าประเภทวตัถุดบิจําพวกสตัว์ปีก ผลไม ้ยารกัษาโรค ชสี และสนิคา้สาํเรจ็รูปต่างๆ  โดยสนิคา้ที
ถูก
เกบ็ในอาคารคลงัหอ้งเยน็เหล่านีSจะเปลี
ยนไปตามฤดูกาล อาทเิช่น ผลติภณัฑเ์กษตรรวมถงึผกัและผลไม้
จะขึSนอยู่กบัฤดกูาลเกบ็เกี
ยวและการเจรญิเตบิโตของพชืผลแต่ละประเภท ซึ
งโครงการอาคารคลงัหอ้งเยน็
ในพืSนที
นีSไดร้บัผลประโยชน์จากทําเลที
อยู่ใกลส้นามบนินานาชาตสิุวรรณภูมแิละท่าเรอืนํSาลกึแหลมฉบงั 
ซึ
งถอืเป็นทาํเลที
เหมาะสมกบัการจดัเกบ็สนิคา้นําเขา้และสง่ออก 

ทั SงนีS CBRE พบว่าการวดัอตัราการเช่าอาคารคลงัห้องเยน็นั Sนเป็นไปไดย้าก เนื
องจากธุรกจิอาคารคลงั
ห้องเย็นมลีกัษณะที
เฉพาะตวั สนิค้าที
จดัเก็บในธุรกิจนีSมีอตัราการหมุนเวยีนเข้าออกคลงัสนิค้าอย่าง
รวดเรว็ อตัราการเช่าพืSนที
อาคารคลงัหอ้งเยน็สามารถเปลี
ยนแปลงไดต้ลอดภายในช่วงเวลา 24 ชั 
วโมง 
โดยอาคารคลงัหอ้งเยน็ที
มคุีณภาพ มทีําเลที
ตั Sงอยู่ในพืSนที
ที
เขา้ถงึไดส้ะดวก และมบีรกิารที
ไดม้าตรฐาน 
สว่นใหญ่จะมอีตัราการเช่าที
สงูกว่าแห่งอื
น 

7.2.3 ค่าเช่าและค่าบริการอาคารคลงัห้องเยน็ 

ค่าเช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็โดยปกตจิะรวมค่าบรกิารจดัเกบ็และจดัสง่สนิคา้ เนื
องจากไม่ไดเ้ป็นการเช่าพืSนที

ในลกัษณะเดยีวกนักบัการเช่าอาคารคลงัสนิคา้ทั 
วไปซึ
งคดิเป็นอตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดอืน  โดย
อัตราค่าเช่าและค่าบริการอาคารคลังห้องเย็นจะอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1.0 บาท ต่อกิโลกรัมต่อ 30 วัน  
นอกจากนีSค่าเช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็ยงัขึSนอยู่กบันํSาหนกั ปรมิาตร ความถี
ของการจดัเกบ็และส่งออก และ
ความซบัซอ้นของการจดัเกบ็ผลติภณัฑ์นั Sนๆ ยกตวัอย่างเช่น ลูกค้าต้องการจะเกบ็ขนมความจุ 10 ตนั 
อาจถูกเกบ็ค่าเช่าเท่ากบัการเกบ็อาหารทะเลเพยีงแค่ 1 ตนั เนื
องจากขนมมนํีSาหนักน้อยกว่าแต่ต้องใช้
พืSนที
ในการจดัเกบ็มากกว่า เป็นตน้ โดยอาคารคลงัหอ้งเยน็ที
มคุีณภาพ มทีาํเลที
ตั Sงอยู่ในพืSนที
ที
เขา้ถงึได้
สะดวก และมบีรกิารที
ไดม้าตรฐาน สว่นใหญ่จะมค่ีาเช่าและค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวขอ้งที
สงูกว่าแห่งอื
น 
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8. โครงสรา้งและการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

8.1 การก่อตั �งกองทรสัต ์

8.1.1 ขอ้มลูทั 
วไปของกองทรสัต ์

ทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ใช้ชื
อ
ภาษาองักฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื 
AIMIRT   เป็นกองทรสัต์ตามพ.ร.บ.ทรสัต์ฯ ที
ก่อตั KงขึKนดว้ยผลของสญัญาก่อตั Kงทรสัต์และสมบูรณ์เมื
อผูก่้อตั Kง 
ทรสัตโ์อนเงนิที
ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ดว้ยความไวว้างใจใหท้รสัตจีดัการทรพัยส์นิเพื
อประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์ 

ในเบืKองต้นเมื
อมีการก่อตั Kงทรสัต์ตามสญัญาก่อตั Kงทรัสต์ ทรพัย์สนิเริ
มต้นที
จะให้เป็นกองทรสัต์ได้แก่เงินที
 
ผู้ก่อตั Kงทรสัต์ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครั Kงแรก จํานวนไม่เกินประมาณ 
1,550 ลา้นบาทโดยผูก่้อตั Kงทรสัต์มหีน้าที
ดําเนินการใหผู้จ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์โอนเงนิที
ไดจ้ากการจําหน่าย
หน่วยทรสัต์ให้แก่ทรสัตเีพื
อใหก้ารก่อตั Kงกองทรสัต์แลว้เสรจ็ภายในสบิหา้วนัทําการนับแต่วนัปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์และยื
นเอกสารหลกัฐานที
แสดงไดว้่ามกีารโอนเงนิดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. พรอ้มกบัรายงาน
ผลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

8.1.2 วตัถุประสงคข์องกองทรสัต ์

กองทรสัตจ์ดัตั KงขึKนเพื
อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
โดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัตข์องทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(Real 
Estate Investment Trust หรอื REIT) เพื
อเสนอขายต่อประชาชนทั 
วไป และนําหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเขา้จด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

เมื
อกองทรสัต์นําเงนิที
ได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และจากการกู้ยมืเงนิระยะยาวรวมจํานวนไม่เกนิ 665 
ลา้นบาท ไปลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Kงแรกแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะนําทรพัยส์นิดงักล่าวไป
จดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า การใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ชพ้ืKนที
ที
มกีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน และการ
ใหบ้รกิารที
เกี
ยวขอ้งกบัการเช่าหรอืทรพัยส์นิที
ใหเ้ช่า  

ภายหลงัจากที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Kงแรกประเภทกรรมสทิธิ Zในที
ดนิ อาคาร
คลงัห้องเย็น อาคารคลงัสนิค้า และกรรมสิทธิ Zในสงัหาริมทรพัย์ที
เกี
ยวการทําความเย็น บริษัทฯ ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะให ้PCS JPAC และ Datasafe เช่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุนครั Kงแรกในโครงการ 
JWD จากกองทรสัตเ์พื
อประกอบกจิการใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ นอกจากนีK ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายในการ
นําทรพัยส์นิประเภทกรรมสทิธิ Zในที
ดนิ และอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการทพิย ์c ออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืKนที
 บรษิทั
ฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ จะแต่งตั Kง บรษิัท งานสมบูรณ์ จํากดั ซึ
งเป็นบรษิัทในเครอื TIP เป็นผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) สาํหรบัทรพัยส์นิในโครงการดงักล่าว  เพื
อดําเนินการจดัหาผลประโยชน์
และบริหารทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เข้าลงทุนครั Kงแรกภายใต้การกํากบัดูแลและกําหนดนโยบายของผู้จดัการ
กองทรสัต ์โดยการมอบหมายหรอืแต่งตั Kงดงักล่าวจะเป็นไปตามขอ้กําหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ กฎหมาย และ
ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที
เกี
ยวขอ้ง การดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัการทรพัย์สนิของ
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กองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและกาํกบัดแูลโดยทรสัต ีเพื
อใหก้ารดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นไป
ตามขอ้ตกลงและเงื
อนไขแห่งสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ และหลกัเกณฑต์าม พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ ประกาศอื
นๆ ที
ออกโดย
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื
นๆ 
ที
เกี
ยวขอ้ง  

 

 
ทั KงนีKกองทรสัตจ์ะก่อตั Kงในวนัที
ทาํสญัญาก่อตั Kงทรสัตแ์ละจะมผีลสมบูรณ์เมื
อผูก่้อตั Kงทรสัต์ไดโ้อนเงนิที
ไดร้บัจาก
การจาํหน่ายหน่วยทรสัตท์ี
เสนอขายครั Kงแรกทั Kงหมดใหแ้ก่ทรสัต ี 
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โครงสรา้งของกองทรสัต ์(AIMIRT) สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งันีK 

 

 

 

8.1.3 สรุปสาระสาํคญัของสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

คู่สญัญา 1. บรษิัท เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ผู้ก่อตั Kงทรสัต์” และจะเขา้เป็น “ผู้จดัการ
กองทรสัต”์ เมื
อมกีารก่อตั Kงกองทรสัตแ์ลว้) 

2. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั (“ทรสัต”ี) 

ลกัษณะของกองทรสัต์
และกลไกการบริหาร 

1. ทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสั- 
เทรยีล โกรท  ใชช้ื
อภาษาองักฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold 
Real Estate Investment Trust หรอื AIMIRT เป็นกองทรสัต์ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์ ที

ก่อตั KงขึKนดว้ยผลของสญัญาก่อตั Kงทรสัตนี์K และสมบรูณ์เมื
อผูก่้อตั Kงทรสัตโ์อนเงนิที
ไดจ้ากการ
จําหน่ายหน่วยทรสัต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรสัตีจดัการทรพัย์สนิเพื
อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์    และอาจเป็นกองทรสัต์ที
จะรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
เข้ามารวมกบักองทรสัต์ โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการเพื
อให้กองทรสัต์ได้มาซึ
ง
ทรัพย์สนิของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที
แปลงสภาพ โดยแลกกบัการที
กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวจะไดร้บัหน่วยทรสัตท์ี
ออกใหม่ของกองทรสัต ์และเงนิสด (ถา้ม)ี 

2. กองทรสัต์นีKไม่มสีถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัย์สนิที
อยู่ในชื
อและอํานาจจดัการ
ของทรสัต ี
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3. การจดัการกองทรสัตจ์ะกระทาํโดยทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี
ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตี
ซึ
งไดร้บัการแต่งตั Kงตามสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

4. ผูจ้ดัการกองทรสัต์มอีํานาจหน้าที
และความรบัผดิชอบหลกัที
เกี
ยวขอ้งกบัการดูแลจดัการ
กองทรสัต ์ซึ
งรวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และทรสัตมีอีาํนาจหน้าที
และ
ความรบัผดิชอบหลกัในการกํากบัดูแลการปฏบิตัิหน้าที
ของผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้รบั
มอบหมายรายอื
น (ถ้าม)ี ใหเ้ป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเกบ็รกัษา
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ทั KงนีK ในกรณีที
กองทรสัต์มนีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิอื
นที
มใิช่
ทรพัยส์นิหลกั การจดัการลงทุนในทรพัยส์นิอื
นดงักล่าวจะดาํเนินการโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์
โดยจะเป็นไปตามที
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัตนี์K และสญัญาอื
นใดที
เกี
ยวขอ้ง 

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตต่ีางฝา่ยต่างจะปฏบิตัหิน้าที
ในฐานะที
เป็นผูท้ี
มวีชิาชพีซึ
งไดร้บั
ความไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซื
อสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่าง
เป็นธรรม เพื
อประโยชน์ที
ดทีี
สุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญาก่อตั Kง 
ทรสัต์นีKและกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัที
ไดใ้หไ้วเ้พิ
มเตมิในเอกสารที
เปิดเผย 
เพื
อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทุน (ถา้ม)ี และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ชื&อ อายุ ประเภท และ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
กองทรสัต ์

1. ชื
อของกองทรัสต์  คือ  ทรัสต์ เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ า
อสงัหาริมทรพัย์ เอไอเอ็ม อนิดสัเทรยีล โกรท ใช้ชื
อภาษาองักฤษว่า AIM Industrial 
Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื AIMIRT 

2. กองทรสัต์จดัตั KงขึKนโดยไม่มกีําหนดอายุของกองทรสัต์และเป็นกองทรสัต์ประเภทไม่ได้ให้
สทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการขายคนืหรอืไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์ 

3. กองทรสัต์จดัตั KงขึKนตามพระราชบญัญตัทิรสัต์ เพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาด
ทุนและกองทรสัต์นีKอาจเป็นกองทรสัต์ที
รองรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
เขา้รวมกบักองทรสัต์ ตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมวีตัถุประสงคใ์น
การออกหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ เพื
อ
เสนอขายต่อประชาชน และอาจดาํเนินการเพื
อแลกเปลี
ยนกบัทรพัยส์นิและภาระของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์และนําหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์

4. ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์นั Kน ผู้ก่อตั Kงทรสัต์จะเสนอขายหน่วยทรสัต์ตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื
อนไขที
ระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที
กําหนดไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูในการเสนอขายแต่ละครั Kง โดยจะกาํหนดใหช้าํระค่าหน่วยทรสัต์ดว้ยเงนิ
สดหรอืเทยีบเท่าเท่านั Kน และภายหลงัจากที
ผูก่้อตั Kงทรสัต์ได้โอนเงนิที
ไดจ้ากการจําหน่าย
หน่วยทรสัตใ์หท้รสัตแีละกองทรสัต์ไดก่้อตั KงขึKนอย่างสมบูรณ์ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์แลว้ 
ผูก่้อตั Kงทรสัต์จะดําเนินการยื
นคําขอต่อตลาดหลกัทรพัย ์เพื
อขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน 45 (สี
สบิหา้) วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์   

5. ขอ้กาํหนดทั 
วไป 
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(ก) เมื
อนําหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะสามารถทําการซืKอ/ขายหน่วยทรสัต์ผ่านระบบ “การ
ซืKอ/ขายหน่วยทรสัต์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย”์ ได ้ โดยปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
และวธิปีฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย ์ทั KงนีK ผูก่้อตั Kงทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบ
ถึงกําหนดเวลาดงักล่าวโดยการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัย์และผู้ลงทุนโดยมิ
ชกัชา้ 

(ข) ผูก่้อตั Kงทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจะนําทรพัยส์นิหลกั และทรพัยส์นิหลกัที
ไดร้บัโอน
จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที
มีการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต)์ ดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ชพ้ืKนที
ที
มกีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน และการใหบ้รกิารที

เกี
ยวขอ้งกบัการเช่าหรอืใหใ้ชพ้ืKนที
หรอืทรพัยส์นิที
ใหเ้ช่า  

6. การดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ จะอยู่ภายใต้
การควบคุมและกํากบัดูแลโดยทรสัต ี เพื
อใหก้ารดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นไป
ตามขอ้ตกลงและเงื
อนไขแห่งสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ และหลกัเกณฑต์าม พระราชบญัญตัทิรสัต ์
ประกาศอื
นๆ ที
ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 

7. กองทรสัต์มรีอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีสิKนสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม ของทุกปี และรอบ
ระยะเวลาบญัชแีรกใหส้ิKนสดุ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 

ทรัพย์สินที& จะให้เป็น
กองทรสัต ์

1. ทรพัยส์นิเริ
มตน้ (Initial Assets) ที
จะใหเ้ป็นกองทรสัต ์คอื เงนิที
ผูก่้อตั Kงทรสัตไ์ดร้บัจากการ
จําหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครั Kงแรก (“ทรพัย์สนิเริ
มต้น”) ผู้ก่อตั Kง 
ทรัสต์มีหน้าที
ดําเนินการให้ผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์โอนเงินที
ได้จากการจําหน่าย
หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตเีพื
อใหก้ารก่อตั Kงกองทรสัต์แลว้เสรจ็ภายใน 15 (สบิหา้) วนัทําการ
นับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และยื
นเอกสารหลกัฐานที
แสดงไดว้่ามกีารโอนเงนิ
ดงักล่าว พรอ้มกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

2. ภายหลงัจากที
กองทรสัต์โดยทรสัตไีด้รบัทรพัย์สนิเริ
มต้นดงักล่าว กองทรสัต์จะลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกั ทั KงนีK ทั KงนีK กองทรสัต์อาจใชเ้งนิประกนัการเช่า และ/หรอื เงนิที
ไดจ้ากการ
จําหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกั รวมทั Kงกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเพื
อ
การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวดว้ย ทั KงนีK การใชเ้งนิประกนัการเช่า รวมทั Kงจํานวนเงนิกู้
และข้อกําหนดเกี
ยวกับการกู้ยืมเงินเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ดงักล่าว นอกจากนีK ทรพัยส์นิที
จะให้เป็นกองทรสัต์ยงัรวมถงึทรพัยส์นิอื
นที

กองทรสัต์จะได้มาเพิ
มเติมตามขอ้ตกลงและเงื
อนไขแห่งสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ ตลอดจน
หลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
เกี
ยวขอ้ง  

หน่วยทรสัต ์ แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กนัเรยีกว่า หน่วยทรสัต์ โดยให้สทิธแิก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์
เท่าๆ กนัในการเป็นผู้รบัประโยชน์ของกองทรสัต์ ทั KงนีK มูลค่าที
ตราไวข้องหน่วยทรสัต์ คอื ไม่
เกนิ 10 บาทต่อหน่วยทรสัต ์และหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์นีKมไิดใ้หส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใน
การขายคนืหรอืไถ่ถอน 
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หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ มคุีณสมบตัเิป็นหน่วยทรสัต์ประเภทระบุชื
อผูถ้อืและชําระเตม็มูลค่า
ทั Kงหมด รวมทั Kงไม่มขีอ้จํากดัการโอนหน่วยทรสัต์ เวน้แต่ขอ้จํากดัที
เป็นไปตามกฎหมายตามที

ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

ก า ร เ พิ& ม ทุ น ข อ ง
กองทรสัต ์

กองทรสัต์อาจเพิ
มทุนโดยออกหน่วยทรสัต์ใหม่เพื
อเสนอขายเป็นการทั 
วไปต่อผูล้งทุน ต่อผูถ้ือ
หน่วยทรสัตเ์ดมิตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ หรอืเสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต์บางรายกไ็ด้ โดยให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์และข้อกําหนดในสญัญา
ก่อตั Kงทรสัต ์ทั KงนีK ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที
ดําเนินการต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการเพิ
มทุนของ
กองทรสัต์ ซึ
งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะการจดัประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์เพื
อขอมตอินุมตัใิหเ้พิ
ม
ทุน โดยจะต้องออกหน่วยทรสัต์เป็นหน่วยเตม็ (จะออกหน่วยทรสัต์ที
เป็นเศษมไิด)้ รวมทั Kงใน
กรณีที
หากการเพิ
มทุนจะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัต์และ
บุคคลที
เกี
ยวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลที
เกี
ยวโยงกนัของ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระที
เกี
ยวกับการเพิ
มทุนของกองทรัสต์และการออก
หน่วยทรสัต ์นอกจากนีK ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าที
ดาํเนินการตามที
สมควรเพื
อใหห้น่วยทรสัต์ที

ออกใหม่ในแต่ละคราวสามารถเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายในสี
สบิหา้ 
(45) วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นแต่ละคราวนั Kน 

เหตุในการเพิ&มทุนและ
กระบวนการเพิ&มทุน 

1. เหตุในการเพิ
มทุน ไดแ้ก่  

(ก) เพื
อลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสงัหารมิทรพัยท์ี
ใช้
ในการดาํเนินกจิการของทรพัยส์นิหลกั หรอืลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์โดย
ทางอ้อมตามหลกัเกณฑ์และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
เกี
ยวขอ้ง เพิ
มเติมจาก
ทรพัยส์นิของกองทรสัตท์ี
มอียู่เดมิ  

(ข) เพื
อปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ซึ
งรวมถึงอสงัหารมิทรพัย์ของ
กองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า ใหอ้ยู่ในสภาพดแีละมคีวาม
พร้อมที
จะใช้หาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรอืความต้องการของ
ลกูคา้ที
เปลี
ยนแปลงไป  

(ค) เพื
อต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิ
มเตมิบนที
ดนิที
มอียู่แลว้ ซึ
งเป็นของกองทรสัต์หรอืที

กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า เพื
อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์หรอื
สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ที
เปลี
ยนแปลงไป  

(ง) เพื
อชาํระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต ์ 

(จ) เพื
อลงทุนในทรพัย์สนิอื
นตามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนที
กําหนดในประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต. ที
เกี
ยวขอ้ง 

(ฉ) เพื
อเหตุอื
นตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(ช) เพื
อเหตุอื
นใดที
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรและจาํเป็นขอใหม้กีารเพิ
มทุน ซึ
งต้องไม่
ขดัหรแืยง้กบักฎหมาย หรอืกฎระเบยีบของ สาํนกังาน ก.ล.ต.  

2. การเพิ
มทุนต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตั Kงกองทรสัต์และบทบญัญัติแห่ง



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 8-7 

 

 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ พระราชบญัญตัทิรสัต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสั 
งที
ออก
โดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยจะตอ้งไดร้บัมตจิากที
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที

อนุมตัใิหเ้พิ
มทุนดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี
) ของจํานวนเสยีงทั Kงหมด
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เพิ
มเตมิ ดงัต่อไปนีK 

(ก) ในกรณีที
เป็นการเพิ
มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรสัต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตบ์างราย ตอ้งไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัตซ์ึ
งถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 
10 (สบิ) ของจาํนวนเสยีงทั Kงหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
คดัคา้นการเพิ
มทุน 

(ข) ในกรณีที
เป็นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื
อการเพิ
มทุนแบบมอบอํานาจทั 
วไป 
(General Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที
แสดงไว้อย่างชดัเจนว่าการจดัสรร
หน่วยทรสัต์ใหม่จากการเพิ
มทุนจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย หลกัเกณฑ ์ เงื
อนไข 
และวธิกีารในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิตักิารใดๆ เกี
ยวกบัการเพิ
มทุนของ
บริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และตามแนวทางที
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใน
รายละเอยีดเพื
อใหเ้กดิความชดัเจนในทางปฏบิตั ิ (ถ้าม)ี ทั KงนีK การเพิ
มทุนต้องกระทํา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 (หนึ
ง) ปีนับแต่วนัที
ที
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตอินุมตัใิหเ้พิ
ม
ทุน 

3. ในกรณีที
เป็นการเพิ
มทุนเพื
อลงทุนในทรพัยส์นิหลกัเพิ
มเตมิ ไดผ่้านกระบวนการเกี
ยวกบั
การไดม้าซึ
งทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ตามที
กําหนดในสญัญาฉบบันีK และหากเป็นการทํา
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์ตอ้งผ่านการดาํเนินการตามที
กาํหนดในสญัญาฉบบันีK 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัตท์ี
ออกใหม่ 

การลดทุนชําระแล้ว
ของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์อีาํนาจหน้าที
ในการดาํเนินการลดทุนชําระแลว้ของกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และจะแกไ้ขเพิ
มเตมิต่อไป 

เหตุในการลดทุนชาํระ
แล้วและกระบวนการ
ลดทุนชาํระแล้ว 

1. เหตุในการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตใ์หม้ไีดเ้ฉพาะในกรณี ดงันีK 

(ก) กองทรสัต์มสีภาพคล่องส่วนเกนิที
เหลอือยู่ภายหลงัจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย ์
หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการตดัจาํหน่ายสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(ถ้า
ม)ี ทั KงนีK ตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จรงิดว้ยว่ากองทรสัตไ์ม่มกีาํไรสะสมเหลอือยู่แลว้ 

(ข) กองทรสัตม์กีารเพิ
มทุนเพื
อใหไ้ดม้าซึ
งอสงัหารมิทรพัยเ์พิ
มเตมิ แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้ง
ในภายหลงั ทําใหไ้ม่สามารถไดม้าซึ
งอสงัหารมิทรพัยบ์างส่วนอนัเป็นไปตามสญัญาที

เกี
ยวขอ้ง ซึ
งไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูแลว้  

(ค) กองทรสัตม์กีารเพิ
มทุนเพื
อใหไ้ดม้าซึ
งอสงัหารมิทรพัยเ์พิ
มเตมิ แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้ง
ในภายหลงั ทาํใหไ้ม่สามารถไดม้าซึ
งอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
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(ง) กองทรสัต์มรีายการค่าใช้จ่ายที
ไม่ใช่เงินสดและไม่มเีหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณ
กาํไรสทุธทิี
ปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัตต์ามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

(จ) กรณีอื
นใดที
ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหล้ดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตไ์ด ้

2. การลดทุนชําระแลว้ของกองทรสัต์จะกระทําไดต่้อเมื
อไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์ในการ
ก่อตั Kงกองทรสัต์ และบทบญัญตัแิห่งบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัทิรสัต์ พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสั 
งที
ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
และที
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตอินุมตัใิหล้ดทุนชําระแลว้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 (สามในสี
) ของจํานวนเสยีงทั Kงหมดของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที
มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยตอ้งเป็นการลดมูลค่าหน่วยทรสัต์ใหต้ํ
าลงเท่านั Kนและมกีระบวนการลด
ทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที
สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และรวมถงึหลกัเกณฑ์
และวธิกีารที
สาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนดในอนาคตที
เกี
ยวขอ้งดว้ย  

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 1. การเป็นผู้ถอืหน่วยทรสัต์มไิดก่้อใหเ้กดินิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผู้
ถอืหน่วยทรสัต์กบัทรสัต ีและมไิดก่้อใหเ้กดินิตสิมัพนัธใ์นลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนหรอื
ลกัษณะอื
นใดระหว่างทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และในระหว่างผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ยกนั 

2. การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์มิได้ทําให้บุคคลดงักล่าวมีความรบัผิดในกรณีที
ทรพัย์สนิของ
กองทรสัต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนีKให้แก่ทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืเจ้าหนีKของ
กองทรสัต ์โดยทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์และเจา้หนีKของกองทรสัต์จะบงัคบัชําระหนีKไดจ้าก
ทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ท่านั Kน 

3. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธเิรยีกใหก้องทรสัต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่เกนิไปกว่าเงนิกําไร 
หลงัหกัค่าสาํรองต่าง ๆ ตามที
กฎหมายอนุญาตใหก้องทรสัต์หกัได ้ซึ
งรวมถงึกําไรที
ยงัไม่
เกดิขึKน (Unrealized Gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต์ รวมทั Kงการปรบัปรุงด้วยรายการอื
นตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. 
เพื
อให้สอดคล้องกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ รายการเงนิสํารองเพื
อการชําระหนีKเงนิ
กู้ยืมหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงนิของกองทรสัต์ตามวงเงนิที
ได้ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนงัสอืชีKชวน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และมสีทิธเิรยีกใหค้นื
เงนิทุนได้ไม่เกนิไปกว่าจํานวนทุนของกองทรสัต์ที
ปรบัปรุงด้วยส่วนเกนิหรอืส่วนตํ
ากว่า
มลูค่าหน่วยทรสัต ์

4. ไม่ว่าในกรณีใดๆ มใิหต้ีความสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ไปในทางที
ก่อให้เกดิผลขดัหรอืแย้งกบั
ขอ้กาํหนดตามขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 

5. การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่ทําให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์มีกรรมสิทธิ Zและสทิธิเรียกร้องเหนือ
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์โดยเด็ดขาดแต่เพยีงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ
งส่วนใด และผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งใหโ้อนทรพัยส์นิของกองทรสัต์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผู้
ถอืหน่วยทรสัต์มสีทิธติิดตามเอาทรพัย์สนิของกองทรสัต์คนืจากบุคคลภายนอก ในกรณี
ที
ทรสัต ีและ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามที
กําหนดไวใ้นสญัญา
นีK หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต์ อนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิในกองทรสัต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยงั
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บุคคลภายนอก ทั KงนีK ตามหลกัเกณฑท์ี
พระราชบญัญตัทิรสัตก์าํหนด 

6. ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผดิต่อผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัตใีนการชาํระเงนิอื
นใดเพิ
มเตมิ
ใหแ้ก่กองทรสัตห์ลงัจากที
ไดช้าํระเงนิค่าหน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่มี
ความรบัผดิอื
นใดเพิ
มเตมิอกีสาํหรบัหน่วยทรสัตท์ี
ถอืนั Kน 

7. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตลอดจน
ซกัถาม และแสดงความเหน็เกี
ยวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของทรสัตีและผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กฎหมายที
เกี
ยวขอ้งและสญัญานีKกําหนดไว้หรอืไม่ 
อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่มสีทิธเิขา้แทรกแซงการดาํเนินงานตามปกต ิ(Day-to-day 
Operations) ที
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัสญัญาฉบบันีK ของผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัต ี ซึ
งเรื
อง
ดงักล่าวใหถ้อืเป็นอาํนาจและดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัต ีแลว้แต่กรณี 

8. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธทิี
จะไดร้บัการจดัสรรผลตอบแทนจากกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

9. ผู้ถือหน่วยทรสัต์แต่ละรายมสีทิธลิงมติเพื
อแก้ไขเพิ
มเติมสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ หรอืแก้ไข
วธิกีารจดัการ โดยเป็นไปตามเงื
อนไขและหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ ทรสั
ตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแกไ้ขเพิ
มเตมิสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ เมื
อ
ไดร้บัมตติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

10. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธทิี
จะไดร้บัเงนิคนืเมื
อเลกิกองทรสัตห์รอืลดทุน อนึ
ง ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
จะไดร้บัเงนิคนืกต่็อเมื
อกองทรสัตม์ทีรพัยส์นิคงเหลอืภายหลงัจากไดห้กัค่าใชจ้่ายและชําระ
หนีKของกองทรสัตเ์มื
อเลกิกองทรสัตแ์ลว้เท่านั Kน สาํหรบักรณีการลดทุนชําระแลว้ใหผู้จ้ดัการ
กองทรสัต์ดําเนินการเฉลี
ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และประกาศอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

11. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธทิี
จะโอนหน่วยทรสัต์ได ้ แต่ทั KงนีK จะต้องเป็นไปตามเงื
อนไข และ
หลกัเกณฑท์ี
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์ 

12. สทิธปิระโยชน์อื
นๆ เช่น ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถนําหน่วยทรสัต์ไปจํานําไดต้ามกฎหมาย 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที
ทรสัต ีและ/หรอื นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์กําหนด มสีทิธลิงมติ
เกี
ยวกบัการบริหารจดัการกองทรสัต์ตามเงื
อนไขและหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญา
ก่อตั Kงทรสัต์ และจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย และประกาศ หลกัเกณฑห์รอืขอ้บงัคบัของ
สาํนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะต้องไม่เป็นการเพิ
มภาระของทรสัต ีผู้
ก่อตั Kงทรสัต์ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ เกนิไปกว่าที
กฎหมายกําหนด มสีทิธทิี
จะไดร้บัเงนิคนื
เมื
อมกีารลดเงนิทุนตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารที
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

การโอนหน่วยทรสัต ์ ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถโอนหน่วยทรสัต์ได้ เว้นแต่จะเขา้ข่ายเป็นกรณีที
ถูกจํากดัการโอน
หน่วยทรสัตโ์ดยวธิกีารโอนหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามที
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรสัต ์

1. การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
ตลอดจนประกาศ และคําสั 
งที
เกี
ยวขอ้งตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงาน ก.ล.ต. 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 8-10 

 

 

ประกาศกาํหนดหรอืจะแกไ้ขเพิ
มเตมิต่อไป 

2. การลงทุนในทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทุน รวมทั Kงวธิกีาร
ได้มาตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ โดยกองทรสัต์มนีโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิ
หลกัประเภทอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วง
อสงัหาริมทรพัย์) และทรพัย์สนิอนัเป็นส่วนควบหรือเครื
องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัย์
ดงักล่าว โดยประเภททรพัยส์นิที
กองทรสัต์จะลงทุน ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิที
เป็นอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทอาคารคลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ หรอือาคารโรงงาน รวมถงึ
อสงัหาริมทรพัย์อื
นใดที
เกี
ยวขอ้งกบั สนับสนุน หรอืส่งเสรมิธุรกิจการให้เช่าพืKนที
อาคาร
คลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ หรอือาคารโรงงานดงักล่าว และทรพัยส์นิ
อื
นใดที
อาจส่งเสรมิการลงทุนของกองทรสัต์ เป็นต้น ทั KงนีK นอกเหนือจากการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกั กองทรสัต์มนีโยบายจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ
งทรพัยส์นิอื
นตามที
ระบุไวใ้นสญัญา
ก่อตั Kงทรสัต ์เช่น พนัธบตัรรฐับาล ตั wวเงนิคลงั เงนิฝากในธนาคาร เป็นตน้ 

3. การไดม้าซึ
งทรพัยส์นิหลกัแต่ละครั Kงผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินการต่าง ๆ ตามที
กําหนด
ในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ เช่น จะต้องตรวจสอบหรอืสอบทาน (การทํา Due Diligence) ขอ้มูล
และสญัญาต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์ (ถ้าม)ี ต้องประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิหลกัอย่างน้อยตามขอ้กําหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ ฯลฯ รวมทั Kงต้องมสีาระและ
ระบบการอนุมตัิตามที
กําหนดในสญัญา เช่น ต้องได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็น
ธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตั Kงทรสัตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งแลว้ ฯลฯ 

4. การจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องดําเนินการต่างๆ ตามที
กําหนดใน
สญัญาก่อตั Kงทรสัต ์เช่น ก่อนการจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัใหม้ี
การประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิหลกัตามสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ ทั KงนีK การจําหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิ
หลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนีK (ก) การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผยและมี
สาระของรายการตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์และมกีระบวนการขอความเหน็ชอบ
จากทรสัตหีรอืการขอมตทิี
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ (ข) 
การจาํหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบหนึ
ง (1) ปีนับแต่วนัที
กองทรสัต์ไดม้าซึ
งทรพัยส์นิหลกั
นั Kนหรอืการจาํหน่ายทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัตไ์ดม้าซึ
งกรรมสทิธิ Zใหแ้ก่เจา้ของเดมินอกจาก
จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัตแ์ลว้ยงัตอ้งเป็นกรณีที
เป็นเหตุจําเป็นและ
สมควรโดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์
ดว้ย 

5. นอกเหนือจากการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั กองทรสัตม์นีโยบายจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ
งทรพัยส์นิ
อื
นตามที
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ เช่น พนัธบตัรรฐับาล ตั wวเงนิคลงั เงนิฝากในธนาคาร 
เป็นตน้ 

การจดัหาผลประโยชน์
ของกองทรสัต ์

1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การ
ใหใ้ชพ้ืKนที
ที
มกีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน การใหบ้รกิารที
เกี
ยวเนื
องกบัการใหเ้ช่าหรอืใหใ้ช้
พืKนที
 ทั KงนีK ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่ดําเนินการในลกัษณะใดที
เป็นการใช้กองทรสัต์เพื
อ
ประกอบธุรกจิอื
น เช่น ธุรกจิโรงแรม หรอืธุรกจิโรงพยาบาล เป็นตน้ 
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2. ในกรณีที
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บุคคลที
จะนําอสงัหารมิทรพัยน์ั Kนไป
ประกอบธุรกจิที
กองทรสัต์ไม่สามารถดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกจิโรงแรม หรอืธุรกจิ
โรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมขีอ้ตกลงที
กําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจํานวนที
แน่นอนไว้
ล่วงหน้า และหากจะมสี่วนที
อา้งองิกบัผลประกอบการของผูเ้ช่า จํานวนเงนิค่าเช่าสงูสุดที

อา้งองิกบัผลประกอบการนั Kน จะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 (หา้สบิ) ของจํานวนเงนิค่าเช่าที

กาํหนดไวแ้น่นอนล่วงหน้า 

3. ห้ามมใิห้ผู้จดัการกองทรสัต์ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์แก่บุคคลที
มเีหตุอนัควรสงสยัว่าจะนํา
อสงัหารมิทรพัยน์ั Kนไปใชป้ระกอบธุรกจิที
ขดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยการ
ใหเ้ช่าในแต่ละครั Kง กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพื
อใหก้องทรสัตส์ามารถเลกิสญัญาเช่าได้
หากปรากฏว่าผูเ้ช่านําอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว 

4. ผู้จดัการกองทรสัต์จะดูแลรกัษาทรพัย์สนิหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายได ้
โดยผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที
จดัใหม้กีารประกนัภยัในวงเงนิที
ทรสัตเีหน็ว่าเพยีงพอและ
เหมาะสมที
ทาํใหท้รพัยส์นิของกองทรสัตค์นืกลบัสภาพเดมิ เพื
อใหก้องทรสัต์สามารถจดัหา
ผลประโยชน์ได้เหมอืนเดมิตลอดระยะเวลาที
กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิหลกั โดยการ
ประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งครอบคลุมถงึการประกนัวนิาศภยัที
อาจเกดิขึKนกบัอสงัหารมิทรพัย ์
ในวงเงินประกนัภัยซึ
งไม่น้อยกว่าจํานวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลี
ยนแทน (Full 
Replacement Cost) และการประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกที
อาจไดร้บัความ
เสยีหายจากอสงัหารมิทรพัย ์หรอืจากการดาํเนินการในอสงัหารมิทรพัยใ์นวงเงนิที
เพยีงพอ
และเหมาะสม 

5. ในกรณีที
กองทรสัตไ์ดม้าซึ
งกรรมสทิธิ Zในอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคจ์ะ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จดัการ
กองทรสัต์ต้องกําหนดค่าเช่าที
เรยีกเก็บจากเจ้าของเดมิในลกัษณะที
เป็นธรรมเนียมทาง
การคา้ปกตเิสมอืนเป็นการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ทั 
วไปที
เป็นบุคคลภายนอก 

การกู้ ยืมเ งินและก่อ
ภ า ร ะ ผู ก พั น แ ก่
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทรสัต ์

1. กองทรสัตจ์ะกูย้มืเงนิไดแ้ต่เฉพาะการกูย้มืเงนิเพื
อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีK  

(ก) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าซึ
งเป็นทรัพย์สินหลัก และ/หรือ 
อุปกรณ์ (ถา้ม)ี เพิ
มเตมิ 

(ข) บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ค) ดแูล ซ่อมบาํรุงรกัษา หรอืปรบัปรุงทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทรสัต์ หรอือสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่าใหอ้ยู่ในสภาพด ี และพรอ้ม
นําไปจดัหาผลประโยชน์ หรอืสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความต้องการของลูกคา้ที

เปลี
ยนแปลงไป 

(ง) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ
มเติมบนที
ดินที
มีอยู่แล้วซึ
งเป็นของกองทรสัต์ หรือที

กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า เพื
อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ หรอื
สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ที
เปลี
ยนแปลงไป 
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(จ) ชาํระเงนิกูย้มื หรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

(ฉ) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต ์

(ช) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืเพื
อนําไปใชช้าํระหนีKเงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(ซ) ปรบัโครงสรา้งเงนิทุนของกองทรสัต ์

(ฌ) เหตุจาํเป็นอื
นใดตามที
ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควร เพื
อบรหิารจดัการกองทรสัต์และ
เป็นไปเพื
อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

กรณีที
กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจะกู้ยืมเงินเพื
อการดูแล ซ่อม 
บํารุงรักษา หรือปรบัปรุงทรพัย์สินของกองทรสัต์ตาม (ค) หรือต่อเติม หรือก่อสร้างอาคาร
เพิ
มเตมิบนที
ดนิที
มอียู่แลว้ซึ
งเป็นของกองทรสัตห์รอืที
กองทรสัตม์สีทิธกิารเช่า เพื
อประโยชน์ใน
การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัตต์าม (ง) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องคํานึงถงึกําหนดเวลาเช่าที

เหลอือยู่ตามสญัญาเช่าของกองทรสัตด์ว้ย 

2. กองทรสัต์สามารถกูย้มืเงนิไดโ้ดย (ก) การขอสนิเชื
อจากสถาบนัการเงนิ ธนาคารพาณิชย ์
บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ บรษิทัประกนัภยัหรอืบุคคลอื
นใดที
อาจสามารถให้
สนิเชื
อแก่กองทรสัต์ได ้ (ข) การออกตราสารหนีKหรอืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคล
ใดๆ หรอืเขา้ทาํสญัญากูห้รอืสญัญาอื
นใดที
มลีกัษณะเป็นการกูย้มืกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื
น
ที
สามารถใหกู้ย้มืได ้ทั KงนีK โดยไม่ขดักบักฎหมาย ประกาศ คําสั 
งใด หรอืหลกัเกณฑใ์ด ๆ ที

เกี
ยวขอ้งที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3. การกูย้มืเงนิของกองทรสัตไ์ม่ว่าดว้ยวธิกีารใด ต้องไม่มลีกัษณะ (ก) มขีอ้ตกลงและเงื
อนไข
ทาํนองเดยีวกบัขอ้กาํหนดของหุน้กูท้ี
ใหไ้ถ่ถอนหุน้กูเ้มื
อมกีารเลกิบรษิทั (Perpetual Bond) 
(ข) มลีกัษณะของอนุพนัธแ์ฝง เวน้แต่เป็นกรณีที
เขา้ลกัษณะครบถ้วนตามที
กําหนดไวใ้น
สญัญาก่อตั Kงทรสัต ์(ค) มลีกัษณะเป็นการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

4. สดัส่วนการกูย้มืเงนิต้องไม่เกนิอตัราส่วนอย่างใดอย่างหนึ
งตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั Kงท
รสัต ์เวน้แต่การเกนิอตัราสว่นดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพิ
มเตมิ 

5. การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์หก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีที
จาํเป็นและเกี
ยวขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตต์ามเงื
อนไขที
กาํหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

6. กองทรสัต์สามารถกู้ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นสําคญั โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถึง
ความจาํเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิ และ/หรอื ก่อภาระผกูพนัเหนือทรพัยส์นิของ
กองทรสัต์ และพจิารณาถงึหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการกูย้มืเงนิ และ/หรอื ก่อภาระผูกพนั 
จากนั Kนนําเสนอต่อทรสัตีเพื
อให้ความเหน็ชอบเป็นกรณีไป ทั KงนีK หากการกู้ยมืเงนิเป็นไป
เพื
อวตัถุประสงค์ตามขอ้ 1 (ซ) ทรสัตีจะสอบทานความเหมาะสมของการเขา้ทํารายการ
ดงักล่าวด้วย โดยทรสัตีจะเป็นผูล้งนามผูกพนักองทรสัต์ในการเขา้ทําสญัญาเพื
อกู้ยมืเงนิ 
และ/หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที

ดาํเนินการใดๆ เพื
อใหก้องทรสัตส์ามารถปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงื
อนไขภายหลงัการอนุญาต
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ตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. เกี
ยวกบัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีKที
ออกใหม่ของ
กองทรสัต์ ในกรณีที
กองทรสัต์จะมกีารออกหุน้กู ้ หรอืตราสารหนีKอื
นใดในอนาคต (ถ้าม)ี 
เปิดเผยจํานวนเงนิกู้ยมื และเงนิกนัสาํรองเพื
อชําระหนีKตามสญัญากูย้มืเงนิ หรอืตามที
มี
ภาระผูกพนัจากการกู้ยมืเงนิในแต่ละปีจนกว่าจะชําระหนีKเสรจ็สิKน (ถ้าม)ี ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนงัสอืชีKชวน และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของกองทรสัต ์

7. ในกรณีที
กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางออ้มผ่านบรษิทัที
กองทรสัต์ถอืหุน้ หาก
บรษิัทดงักล่าวจะมกีารกู้ยมืเงนิ การกู้ยมืเงนิของบรษิัทดงักล่าวไม่ว่าด้วยวธิกีารใด จะมี
ลกัษณะเช่นเดยีวกบัที
กําหนดในขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 5 โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี
สดัสว่นการกูย้มืเงนิตามขอ้ 4 จะกาํหนดเฉพาะในชั Kนของกองทรสัตก์ไ็ด ้ 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินและมูล ค่ า
ทรพัยสิ์นสุทธิ 

1. การประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตล์งทุน   

(ก) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที
แต่งตั Kงผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นินั Kนต้องเป็นบุคคลที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ที
เกี
ยวกบัการใหค้วามเหน็ชอบบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิและผู้
ประเมนิหลกั  

(ข) กรณีอสงัหารมิทรพัยท์ี
ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอาจเป็นบุคคล
ที
อยู่ในบญัชรีายชื
อของบุคคลซึ
งทางการหรอืหน่วยงานกํากบัดูแลของประเทศอนัเป็น
ที
ตั Kงของอสงัหารมิทรพัย์กําหนดให้สามารถทําหน้าที
ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์
นั Kนๆ ได้ ทั KงนีK ในกรณีที
ไม่ปรากฏบญัชรีายชื
อดงักล่าว ผู้ที
ทําหน้าที
ประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ
งดงัต่อไปนีK  

- เป็นผู้ประกอบวชิาชีพเกี
ยวกบัการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ ซึ
งมีผลงานเป็นที

ยอมรบัอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นที
ตั Kงของอสงัหารมิทรพัยน์ั Kน  

- เป็นบุคคลที
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิที
เป็นสากล  

- เ ป็นผู้ประ เมินมูล ค่าทรัพย์สินที
มี เครือข่ ายกว้างขวางในระดับสากล 
(International Firm)  

(ค) การประเมนิมลูค่าตอ้งไม่กระทาํโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิรายเดยีวกนัตดิต่อกนัเกนิ 
2 (สอง) ครั Kง  

(ง) ในกรณีดงันีK จะจดัให้มกีารประเมนิมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที
มกีารตรวจสอบเอกสาร
สทิธิ และเป็นไปเพื
อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน/ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ 

(1) เมื
อกองทรสัตจ์ะไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกั โดยใหป้ระเมนิล่วงหน้าได้
เป็นเวลาไม่เกนิ 1 (หนึ
ง) ปี     
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(2) เมื
อครบกาํหนด 2 (สอง) ปีนบัแต่วนัที
มกีารประเมนิมลูค่าเตม็รปูแบบครั Kงล่าสดุ 

(3) เมื
อปรากฏเหตุการณ์หรอืการเปลี
ยนแปลงใดๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อการดอ้ยค่า
ของอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตล์งทุนอย่างมนียัสาํคญั 

(4) เมื
อทรสัตหีรอืผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตร์อ้งขอ  

(จ) มกีารสอบทานการประเมนิมูลค่าทุก 1 (หนึ
ง) ปีนับแต่วนัที
มกีารประเมนิมูลค่าเต็ม
รปูแบบครั Kงล่าสดุ 

(ฉ) การประเมนิมูลค่าและการสอบทานการประเมนิมูลค่าของกองทรสัต์จะกระทําอย่าง
ต่อเนื
องกบัรอบการประเมนิมูลค่าและการสอบทานการประเมนิมูลค่าของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

(ช) ในกรณีกองทรสัต์มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์โดยทางอ้อม การประเมนิมูลค่าหรอื
การสอบทานการประเมนิมลูค่าที
กระทําในชั Kนของกองทรสัต์ใหค้ํานึงถงึภาระภาษีของ
บรษิทัที
กองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ และปจัจยัอื
นที
อาจมผีลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัย์
ที
กองทรสัตล์งทุนโดยทางออ้มดว้ย  

2. การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอื
นที
กองทรสัตล์งทุน    

(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนที

ออกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม  

(ข) ในกรณีหลกัเกณฑต์ามขอ้ 2 (ก) ไม่รองรบัการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิใด 
ใหใ้ชม้ลูค่าที
เป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นที
ยอมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

3. หลกัเกณฑก์ารคาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นไปตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ และ
ผู้จดัการกองทรสัต์จะเป็นผู้จดัทําและส่งรายงานมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทรสัต์และ
มลูค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส ซึ
งผ่านการรบัรองจากทรสัตแีลว้
ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี
สบิหา้) วนันับแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสนั Kน โดย
ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัทําและส่งรายงานมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทรสัต์และมูลค่า
หน่วยทรสัตใ์หท้รสัตตีรวจสอบตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร ม
ระหว่างกองทรสัต์กับ
ผู้ จ ัด ก า ร ก อ ง ท รัส ต์
หรือบุคคลที& เกี&ยวโยง
กั น กั บ ผู้ จ ั ด ก า ร
กองทรสัต ์

1. ดา้นสาระของรายการตอ้งเป็นธุรกรรมที
เขา้ลกัษณะที
กาํหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

2. ดา้นระบบในการอนุมตั ิการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที

เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ นอกจากที
ได้แสดงขอ้มูลไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีKชวน ใหด้าํเนินการเกี
ยวกบัการขออนุมตักิารเขา้ทาํรายการ 
เช่น ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตั Kงทรสัต์และ
กฎหมายที
เกี
ยวขอ้งแลว้ หรอืในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มมีลูค่าเกนิกว่า 1,000,000 (หนึ
งลา้น) 
บาท หรอืตั Kงแต่รอ้ยละ 0.03 (ศูนยจ์ุดศูนยส์าม) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ขึKน
ไป แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า (ทั KงนีK ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมกีารเปลี
ยนแปลงโดยจะ
เป็นไปตามที
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศที
เกี
ยวขอ้งกําหนด) ต้องไดร้บัอนุมตัจิาก



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 8-15 

 

 

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย หรอืในกรณีที
เป็นธุรกรรม
ที
มมีูลค่าตั Kงแต่ 20,000,000 (ยี
สบิลา้น) บาทขึKนไป หรอืเกนิรอ้ยละสาม (3) ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ (ทั KงนีK ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจ
มกีารเปลี
ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศที
เกี
ยวขอ้ง
กาํหนด) ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี
) 
ของจาํนวนเสยีงทั Kงหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

การทําธุรกรรมที&เป็น
ก า ร ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรสัตก์บัทรสัตี 

1. ในการจดัการกองทรสัต์ ห้ามมใิหท้รสัตกีระทําการใดอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของ
กองทรสัต ์ไม่ว่าการกระทาํนั Kนจะเป็นไปเพื
อประโยชน์ของทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื
น 
เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการทําหน้าที
เป็นทรสัตี หรอืเป็นธุรกรรมที
มมีาตรการ
หรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมนั Kน และทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว้่า
ได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที
เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที
เกี
ยวข้องให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี
ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิด้
แสดงการคัดค้านแต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมูลและการคดัค้านดงักล่าวให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

2. เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื
น การ
เปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะดงัต่อไปนีK ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ก่อนการเข้าทําธุรกรรมที
เป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของ
กองทรสัต ์

(ก) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยต์ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยท์ี
เกี
ยวกบัเรื
อง
ดงักล่าว หรือช่องทางอื
นใดที
ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทํา
ธุรกรรมไดอ้ย่างทั 
วถงึ 

(ข) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูที
สมเหตุสมผล ซึ
งตอ้งไม่น้อยกว่า 14 (สบิสี
) วนั 

(ค) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นที
ชดัเจน โดย
ระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 (สบิสี
) วนั เว้นแต่ในกรณีที
มกีารขอมตผิูถ้ือ
หน่วยทรสัต์เพื
อเข้าทําธุรกรรมดงักล่าว ให้การคดัค้านกระทําในการขอมติผู้ถือ
หน่วยทรสัตน์ั Kน 

3. ในกรณีที
ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์สดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารที
มกีารเปิดเผยตาม 2(ค) 
ขา้งต้น ในจํานวนเกนิกว่า 1 ใน 4 (หนึ
งในสี
) ของจํานวนหน่วยทรสัต์ที
จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั Kงหมด ทรสัตจีะกระทําหรอืยนิยอมใหม้กีารทําธุรกรรมที
เป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของ
กองทรสัตไ์ม่ได ้

การเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรสัต ์

1. ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที
และความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรสัตต่์อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัต ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซึ
งรวมถงึการ
จดัสง่รายงานประจาํปีของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละทรสัต ีพรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมสามญัประจาํปี 

2. นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามที
กําหนดขา้งต้นแลว้ ในกรณีที
มปีระกาศ หรอืคําสั 
งใดของ
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ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที
ต้อง
เปิดเผยขอ้มูล หรอืนําส่งสารสนเทศใดอนัเกี
ยวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ และการ
ปฏบิตัหิน้าที
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัติามประกาศ หรอืคําสั 
ง
ดงักล่าวดว้ย 

การจ่ายประโยชน์ตอบ
แ ท น แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
(เกา้สบิ) ของกาํไรสทุธทิี
ปรบัปรุงแลว้ (ใหห้มายถงึกําไรที
ปรบัปรุงดว้ยการหกักําไรที
ยงัไม่
เกดิขึKน (Unrealized Gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ
ของกองทรัสต์ รวมทั Kงการปรบัปรุงด้วยรายการอื
นตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. 
เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต ์และการหกัดว้ยรายการเงนิสาํรองเพื
อการ
ชําระหนีKเงนิกูย้มืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ตามวงเงนิที
ไดร้ะบุไว้ใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชีKชวน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี แลว้แต่
กรณี ) ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนที
จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์นั Kนแบ่งเป็น 
ประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัรอบปีบญัช ี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากม)ี ในแต่ละไตรมาส ทั KงนีK ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 4 (สี
) ครั Kงต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณี
ที
กองทรสัต์มกีารเพิ
มทุน กองทรสัต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 (สี
) ครั Kงต่อ
รอบปีบญัชไีด ้ เพื
อเป็นประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ (โดยจะเริ
มจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกําไรเพียงพอที
จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 

2. ในกรณีที
กองทรัสต์มีกําไรสะสมที
อ้างอิงจากกําไรสุทธิที
ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของ
กองทรสัต์ตามขา้งต้นในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

3. ในกรณีที
กองทรสัต์ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

4. หลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและผู้ถือหน่วยทรัสต์ที
มีสิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากกองทรสัตเ์ป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

ก า ร ข อ ม ติ แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

1. การขอมติเพื
ออนุมตัิในเรื
องใดๆ ในการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของกองทรสัต์
ตามที
สญัญาก่อตั Kงทรสัต์และพระราชบญัญัติทรสัต์กําหนดนั Kน ให้กระทําด้วยวิธกีารจดั
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืวธิอีื
นใดตามที
ประกาศ สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

2. เหตุในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ดีงัต่อไปนีK 

(ก) การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัยห์ลกัที
มมีูลค่าตั Kงแต่รอ้ยละ 30 (สามสบิ) ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ 

(ข) การกูย้มืเงนิที
กองทรสัตต์อ้งจดัหาหลกัประกนัตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์ 

(ค) การเพิ
มทุนหรอืการลดทุนชําระแล้วของกองทรสัต์ที
มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าใน
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สญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

(ง) การเพิ
มทุนแบบมอบอาํนาจทั 
วไปของกองทรสัต ์

(จ) การทาํธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ซึ
ง
มขีนาดรายการตั Kงแต่ 20,000,000 (ยี
สบิลา้น) บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 (สาม) ของ
มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ทั KงนีK ขนาดของธุรกรรม
ดงักล่าวอาจมกีารเปลี
ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศ
ที
เกี
ยวขอ้งกาํหนด 

(ฉ) การเปลี
ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ช) การเปลี
ยนแปลงหรอืถอดถอนทรสัตี (ซึ
งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการเปลี
ยนแปลง
หรอืถอดถอนตามที
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต)์ 

(ซ) การเปลี
ยนแปลงหรอืถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์ (ซึ
งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการ
เปลี
ยนแปลงหรอืถอดถอนตามที
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต)์ 

(ฌ) การแกไ้ขเพิ
มเตมิสญัญาฉบบันีKในเรื
องที
กระทบสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัสาํคญั 

(ญ) การเลกิกองทรสัต ์

(ฎ) กรณีอื
นใดที
ทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจําเป็นหรอืสมควรที
จะเสนอ
เรื
องใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรื
องดงักล่าว 

ทั KงนีK การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัต์ รวมถงึในกรณีที
มกีารลงทุนใน
ทรพัย์สนิใหม่ที
จะลงทุนเพิ
มเติมภายหลงัการรบัการแปลงสภาพ (หากม)ี และการดําเนินการ
ใดๆ ที
เกี
ยวขอ้ง จะดําเนินการโดยอาศยัมติที
ได้รบัอนุมตัิจากที
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เพื
อการแปลงสภาพ และที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์
เพื
อการแปลงสภาพ โดยจะไม่มกีารขอมตจิากที
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์อกีรอบ
หนึ
งภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์รยีบรอ้ย 

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าที
จดัใหม้กีารประชุมสามญัประจําปีซึ
งต้องจดัใหม้ขี ึKนภายใน 4 (สี
) 
เดอืนนบัแต่วนัสิKนรอบปีบญัชขีองกองทรสัต ์

4. การประชุมวสิามญัจะจดัใหม้ขีึKนเมื
อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึ
งถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 10 (สบิ) ของจํานวนหน่วยทรสัต์ที
จําหน่ายไดแ้ลว้ทั Kงหมด เขา้ชื
อกนัทําหนังสอื
ขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุม
ไวอ้ย่างชดัเจนในหนังสอืนั Kน ทั KงนีK เมื
อมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์เขา้ชื
อกนัทําหนังสอืขอใหม้กีาร
เรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ภายใน 1 (หนึ
ง) เดอืนนบัแต่ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

5. ในกรณีเรื
องใดที
ทรสัตีเหน็ว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรที
จะเสนอเรื
องให้ที
ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์พิจารณาและมมีติในเรื
องนั Kน ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัให้มกีารประชุมผู้ถือ
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หน่วยทรสัต์ภายใน 1 (หนึ
ง) เดอืนนับแต่ไดร้บัหนังสอืจากทรสัต ีทั KงนีK ไม่ตดัสทิธทิรสัตใีน
การปรกึษาหารอืกบัผูจ้ดัการกองทรสัตถ์งึเหตุจาํเป็นดงักล่าว 

6. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าที
จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยในการเรยีกประชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัติามวธิกีารเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที
สญัญา
ก่อตั Kงทรสัตก์าํหนด 

7. ในกรณีตามขอ้ 4 และขอ้ 5 หากผู้จดัการกองทรสัต์มไิด้ดําเนินการเรยีกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ภายในระยะเวลา 1 (หนึ
ง) เดอืนนับแต่วนัที
ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
และ/หรอื ทรสัต ีแลว้แต่กรณี ใหท้รสัตดีาํเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้ 

8. การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตอ้งมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี
สบิหา้) คน
หรอืไม่น้อยกว่ากึ
งหนึ
งของจํานวนผู้ถือหน่วยทรสัต์ทั Kงหมด และต้องมหีน่วยทรสัต์นับ
รวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ
งในสาม) ของจํานวนหน่วยทรสัต์ที
จําหน่ายไดแ้ลว้ทั Kงหมด
จงึจะเป็นองคป์ระชุม โดยใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ต่งตั Kงบุคคลหนึ
งเพื
อทําหน้าที
เป็นประธาน
ในที
ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ซึ
งประธานในที
ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์มอีํานาจหน้าที
ตามที

ระบุในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ หากการประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ในวาระใดมกีารพจิารณาเรื
อง
ที
ทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยี ให้ทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์และตวัแทน
ของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว (ในกรณีที
ทรสัตหีรอื
ผูจ้ดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์) ใน
กรณีที
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยีในวาระใด ใหท้รสัตนํีาเสนอรายชื
อบุคคลเพื
อให้ที

ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั Kงบุคคลนั Kนให้เป็นประธานในที
ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ในวาระนั Kนๆ ในกรณีที
ทั Kงผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตมีสี่วนไดเ้สยีในวาระใด 
ใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตั Kงบุคคลใดบุคคลหนึ
งขึKนเป็นประธานในที
ประชุม
ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนั Kนๆ  

9. ผูถ้ือหน่วยทรสัต์มคีะแนนเสยีง 1 (หนึ
ง) เสยีงต่อ 1 (หนึ
ง) หน่วยทรสัต์ที
ตนถือ โดยผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ที
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื
องที

พจิารณา 

10. เวน้แต่สญัญาก่อตั Kงทรสัตจ์ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื
น มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปนีK 

(ก) ในกรณีทั 
วไปให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที
มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปนีK ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี
) ของจํานวนเสยีง
ทั Kงหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(1) การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ
งทรพัย์สนิหลกัที
มมีูลค่าตั Kงแต่รอ้ยละ 30 (สามสบิ) 
ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

(2) การเพิ
มทุนหรอืการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตท์ี
มไิดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหน้าใน
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สญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

(3) การเพิ
มทุนแบบมอบอาํนาจทั 
วไปของกองทรสัต ์

(4) การทําธุรกรรมกับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ ซึ
งมขีนาดรายการตั Kงแต่ 20,000,000 (ยี
สบิลา้น) บาท หรอืเกนิกว่า
รอ้ยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า 
ทั KงนีK  ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี
ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศที
เกี
ยวขอ้งกาํหนด 

(5) การเปลี
ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

(6) การเปลี
ยนแปลงทรสัต ีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(7) การแก้ไขเพิ
มเตมิสญัญาก่อตั Kงทรสัต์นีKในเรื
องที
กระทบสทิธขิองผู้ถอืหน่วยทรสัต์
อย่างมนียัสาํคญั 

(8) การเลกิกองทรสัต ์

การจํากัดสิทธิในการ
รบัประโยชน์ตอบแทน 
ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ปร ะโ ยช น์ ตอ บแ ท น 
แ ล ะ สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง
ล ง ค ะ แ น น ข อ ง ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทรัสตี หรือผู้ก่อตั Kง 
ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ยู่ในบงัคบัที
จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหน่วยทรสัต์ และ
อตัรา ตามที
กาํหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 
แล้วแต่กรณี และกรณีที
อสงัหารมิทรพัย์ที
กองทรสัต์จะลงทุนจะตั Kงอยู่ในประเทศไทย ซึ
งมี
ขอ้กําหนดของกฎหมาย กฎ หรอืขอ้กําหนดที
เกี
ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์นั Kนกําหนดสดัส่วน
การลงทุของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ผูก่้อตั Kงทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทุน
ต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั Kนด้วย ในกรณีที
กองทรัสต์ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที
เกี
ยวข้องกับ
อสงัหารมิทรพัยน์ั Kนมกีารกําหนดสดัส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไวแ้ตกต่างกนั ผูก่้อตั Kงท
รสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนที
กําหนดไวต้ํ
าสุดของบรรดากฎหมาย 
กฎ หรอืขอ้กาํหนดนั Kน 
ผู้ถือหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที
ถือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัรา
หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และ
ประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี มขีอ้จํากดัสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะไดร้บัประโยชน์ตอบแทน
เพยีงเท่าที
เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ในส่วนที
อยู่ในอตัราที
ประกาศ ทจ. 49/2555 
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี กําหนด และใหป้ระโยชน์ตอบ
แทนในส่วนที
ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ดงักล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรสัต์รายอื
นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ ทั KงนีK เว้นแต่
สาํนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด สั 
งการ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื
น ส่วนประโยชน์ตอบ
แทนที
ไม่อาจจ่ายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวนั Kน ให้ตกเป็นของผู้ถอืหน่วยทรสัต์รายอื
นตาม
สดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี
มสีทิธไิดร้บัในคราวนั Kน  
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สิทธิหน้าที&และความ
รบัผิดชอบของทรสัตี 

1. ทรสัตมีสีถานะเป็นนิตบิุคคล มอีํานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทั Kงมสีทิธติาม
กฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน 
และทรสัตีมสีทิธ ิ หน้าที
และความรบัผดิชอบในการจดัการกองทรสัต์ตามขอ้กําหนดและ
เงื
อนไขของสญัญาก่อตั Kงทรสัต์  พระราชบญัญตัทิรสัต์ ประกาศ สร . 26/2555 และประกาศ 
กร. 14/2555 

2. การปฏบิตัหิน้าที
ของทรสัต ีใหท้รสัตงีดเวน้การกระทําการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์
ของกองทรสัต ์ไม่ว่าการกระทํานั Kนจะเป็นไปเพื
อประโยชน์ของทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของ
ผู้อื
น เว้นแต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการทําหน้าที
เป็นทรสัตี หรอืเป็นธุรกรรมที
มี
มาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมนั Kน  และทรสัตแีสดงให้
เหน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะที
เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลที
เกี
ยวขอ้งใหผู้ถ้อื
หน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี
ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิด้
แสดงการคดัคา้นแต่อย่างใด ทั KงนีK การเปิดเผยขอ้มูลและการคดัคา้นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
ใหเ้ป็นไปตามประกาศ สร. 27/2557 และหลกัเกณฑท์ี
เกี
ยวขอ้งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. ทรสัตมีหีน้าที
ในการจดัการทรพัยส์นิ ดงันีK 

(ก) ทรสัตตีอ้งมอบหมายการบรหิารจดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ที
ไดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เวน้แต่เป็นการจดัการทรพัยส์นิอื
นที
มใิช่ทรพัยส์นิหลกั 
ซึ
งทรสัตอีาจดําเนินการดว้ยตนเองไดต้าม (ข) หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื
นดําเนินการ
ในกรณีที
ไม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืมเีหตุที
ทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที
ได ้

(ข) การจดัการทรพัยส์นิอื
นที
มใิช่ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ ใหเ้ป็นหน้าที
ของผู้จดัการ
กองทรัสต์ เว้นแต่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนีK 

(1) ในกรณีที
ทรสัตมีกีารดาํเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้มีาตรการอย่างน้อยดงัต่อไปนีK 

- มกีารแบ่งแยกหน่วยงานที
ทําหน้าที
จดัการลงทุนในทรพัย์สนิอื
นดงักล่าวออก
จากหน่วยงานซึ
งทําหน้าที
ที
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื
ความขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าที
 

- มมีาตรการป้องกนัการล่วงรูข้อ้มลูภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและบุคลากร
ที
ทํา หน้าที
จดัการลงทุนในทรพัย์สินอื
นดังกล่าวออกจากหน่วยงานและ
บุคลากรอื
นที
มโีอกาสใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าว 

(2) ในกรณีที
มอบหมายใหบุ้คคลอื
นที
มใิช่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูร้บัดําเนินการ ต้อง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการใหบุ้คคลอื
นเป็นผูร้บัดําเนินการในงานที
เกี
ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ 
ในส่วนที
เกี
ยวกบัการให้บุคคลอื
นเป็นผู้รบัดําเนินการในงานที
เกี
ยวกบัการลงทุน
ของกองทุนโดยอนุโลม 
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4. ทรสัตไีม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายที
เกดิขึKนแก่กองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืบุคคล
ใดๆ จากการปฏบิตัหิน้าที
ของทรสัต ีหากทรสัตไีดป้ฏบิตัหิน้าที
ดว้ยความซื
อสตัยส์ุจรติและ
ระมดัระวงัเยี
ยงผูม้วีชิาชพี รวมทั Kงดว้ยความชํานาญ โดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่าง
เป็นธรรมเพื
อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตั Kงทรสัต์
ตลอดจนกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้ผกูพนัที
ไดใ้หไ้วเ้พิ
มเตมิแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

ในการนีK แมท้รสัตไีม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายที
เกดิขึKนแก่กองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตาม
วรรคหนึ
ง ให้ทรสัตยีงัมหีน้าที
ดําเนินการเรยีกรอ้งต่อผูท้ี
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทรสัต ์
หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เพื
อใหก้องทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัชดเชยความเสยีหายตาม
ความเป็นจรงิ 

5. ทรสัตไีม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายที
เกดิขึKนแก่กองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืบุคคล
ใดๆ จากการกระทาํ หรอืการงดเวน้กระทาํการใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ หากว่าทรสัตไีด้
ปฏบิตัหิน้าที
โดยสจุรติ และไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการกาํกบัดแูลและตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที
ของผู้จ ัดการกองทรัสต์เพื
อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Kงทรัสต์ และ
พระราชบญัญตัทิรสัต ์ตลอดจนประกาศที
เกี
ยวขอ้งแลว้ 

ในกรณีเช่นว่า ให้กองทรสัต์โดยทรสัตีมสีทิธเิรยีกร้องโดยตรงต่อผู้จดัการกองทรสัต์เพื
อให้
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ชดเชยเยยีวยาความเสยีหายที
เกดิขึKนใหแ้ก่กองทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ตามความเป็นจรงิ 

6. ในกรณีที
ไม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืมเีหตุที
ทําให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที
ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั Kงผู้จ ัดการ
กองทรสัต์รายใหม่ และมหีน้าที
จดัการกองทรสัต์ตามความจําเป็นเพื
อป้องกนั ยบัยั Kง หรอื
จํากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม  

7. ในกรณีที
ทรสัตปีระสงคจ์ะถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ทรสัตแีละกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบั 
ทรสัตจีะถือหน่วยทรสัต์รวมกนัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 (ห้าสบิ) ของจํานวนหน่วยทรสัต์ที

จําหน่ายไดแ้ล้วทั Kงหมดของกองทรสัต์ หรอืในสดัส่วนอื
นใดตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนดหรอืจะแกไ้ขเพิ
มเตมิต่อไป 

การจํากดัความรบัผิด
ข อ ง ท รัส ตี แ ล ะ ก า ร
ชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ทรสัตี 

ความรบัผดิต่อบุคคลใดตามสญัญาซึ
งทรสัตไีดก้ระทําในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ รวมถงึความ
รบัผดิต่อบุคคลใดอนัเกดิจาก หรอืที
เกี
ยวกบัทรพัย์สนิใดๆ ของกองทรสัต์ให้มจีํานวนจํากดั 
โดยทรสัตจีะต้องรบัผดิต่อบุคคลภายนอกดงักล่าวไม่เกนิจํานวนเงนิชดใชค่้าเสยีหายที
ทรสัตจีะ
ได้รบัตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ ทั KงนีK ในกรณีที
ทรสัตีไม่ปฏิบตัิหน้าที
ตามที

พระราชบญัญตัทิรสัต ์กาํหนดไว ้โดยเจตนา โดยไม่สจุรติ หรอืโดยประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
กรณีเช่นว่านีK ทรสัตจีะมขีอ้ยกเวน้ความรบัผดิมไิด ้

การแต่งตั �ง  เ งื&อนไข 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร
เ ป ลี& ย น แ ป ล ง แ ล ะ

1. การแต่งตั Kงทรสัตีรายใหม่ให้กระทําได้โดยอาศยัมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที
กําหนดใน
สญัญาก่อตั Kงทรสัตว์่าดว้ยเรื
องการขอมตแิละการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง 
ทรสัตี 

2. เหตุในการเปลี
ยนแปลงทรสัตมีดีงัต่อไปนีK 

(ก) ทรสัตลีาออกจากการเป็นทรสัตขีองกองทรสัต ์

(ข) ทรสัตถีูกพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืสิKนสภาพนิตบิุคคล 

(ค) ทรสัตเีลกิกจิการและเขา้สูก่ระบวนการชาํระบญัช ี

(ง) ทรสัตหียุดประกอบกจิการไม่ว่าโดยสมคัรใจหรอืตามคําสั 
งของหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง
ใหพ้กัการประกอบธุรกจิเป็นทรสัตีเป็นการชั 
วคราว หรอืสั 
งเพกิถอนการอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิเป็นทรสัต ี

(จ) ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ปลี
ยนแปลงหรอืถอดถอนทรสัต ี 

3. การเปลี
ยนแปลงทรสัตตีามที
กําหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ไม่ได้มผีลกระทบต่อการมผีล
บงัคบัใชข้องสญัญาก่อตั Kงทรสัตแ์ละไม่มผีลกระทบต่อสถานะของกองทรสัต์ และไม่ไดท้ําให้
สญัญาก่อตั Kงทรสัตต์อ้งเลกิไป ทั KงนีK เมื
อทรสัตรีายใหม่เขา้ทาํหน้าที
แทนทรสัตรีายเดมิและมี
สทิธโิดยสมบูรณ์เหนือกองทรสัต์ตามที
กําหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ ทรสัตรีายใหม่ต้อง
ผูกพนัตามสทิธแิละหน้าที
ของคู่สญัญาที
กําหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ทุกประการ ทั KงนีK  
ทรสัตรีายใหม่มไิดร้บัมาซึ
งความรบัผดิต่อความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากการกระทาํของทรสั
ตรีายเดมิ 

4. ค่าตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมของทรสัตใีหเ้ป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

ความเป็นอิสระของ 
ท รั ส ตี แ ล ะ ค ว า ม
ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ของทรสัตี 

1. ทรสัตตี้องปฏบิตัหิน้าที
เป็นทรสัตขีองกองทรสัต์อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นอสิระ รวมทั Kง
ไม่กระทาํการใดที
เป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

2. หากทรสัตมีคีวามเกี
ยวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kง 
ทรสัต์หรอืเป็นหรอืมีความเกี
ยวขอ้งกบัผู้ที
จะจําหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สทิธิใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ก่กองทรสัต์ในลกัษณะที
ทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าที
ในส่วนที
เกี
ยวขอ้ง
กบัอสงัหารมิทรพัยห์รอืการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ได้อย่างอสิระ ให้ถือ
ว่าทรสัตขีาดความเป็นอสิระและจะรบัเป็นทรสัตขีองกองทรสัตม์ไิด ้

3. ทรสัตจีะกระทาํการใดที
เป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต ์หรอือาจทาํใหท้รสัตขีาด
ความเป็นอสิระมไิด ้เวน้แต่เป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีK 

(ก) เป็นธุรกรรมที
มมีาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรม
ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที
เป็นการทําธุรกรรมที
เป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์ ต้องมกีาร
เปิดเผยขอ้มูลที
เกี
ยวขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยบุคคล
ดงักล่าวไม่คดัคา้นหรอืคดัคา้นในจํานวนที
น้อยกว่าหลกัเกณฑต์ามสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์
และประกาศ สร. 27/2557 

4. ในกรณีที
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึKน ทรสัตตี้องดําเนินการใหม้ั 
นใจไดว้่าผูถ้ือ
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หน่วยทรสัต์ได้รบัการปฏบิตัิที
เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตใีหร้วมถงึการดาํเนินการดงัต่อไปนีK 

(ก) ทรสัตตีอ้งไม่มผีลประโยชน์อื
นที
อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที
ดทีี
สดุของกองทรสัต ์และ
หากมกีรณีที
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งสามารถแสดงไดว้่ามกีลไก
ที
จะทาํใหเ้ชื
อมั 
นไดว้่า การบรหิารจดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดทีี
สดุของ
กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) กองทรสัต์จะไม่เขา้ทํารายการใดที
อาจส่งผลใหท้รสัตไีม่สามารถทําหน้าที
ไดอ้ย่างเป็น
อสิระ เช่น การซืKออสงัหารมิทรพัยจ์ากบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรสัตซีึ
งอาจทําใหท้รสัตี
ไม่สามารถใหค้วามเหน็เกี
ยวกบัการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) 
ของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างเป็นอสิระ เป็นตน้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ
ห น้ า ที& ข อ ง ผู้ จ ัด ก า ร
กองทรสัต ์

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัหิน้าที
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยี
ยงผูป้ระกอบวชิาชพี ดว้ย
ความรบัผดิชอบ ดว้ยความระมดัระวงั และความซื
อสตัยส์ุจรติ โดยต้องปฏบิตัิต่อผูถ้ือ
หน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพื
อประโยชน์ที
ดทีี
สดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทั Kงตอ้ง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง สญัญานีK วตัถุประสงคใ์นการจดัตั Kงกองทรสัต ์และ
มติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัที
ได้ให้ไว้เพิ
มเติมในเอกสารที
เปิดเผยแก่ผู้
ลงทุน/ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

2. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที
การจดัให้มีการประกันภัยความรับผิดที
อาจเกิดขึKนจากการ
ดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ ตลอดจนการ
ปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที
ไดร้บัความ
เหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในวงเงนิประกนัภยัที
เพยีงพอและเหมาะสม แต่ทั KงนีK ไม่
รวมถงึความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกที
เกดิจากการที
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของผู้จดัการกองทรสัต์มีเจตนากระทําละเมดิต่อบุคคลภายนอกนั Kน หรือ
ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงจนเป็นผลละเมดิต่อบุคคลภายนอกนั Kน 

3. ในกรณีที
ผูก่้อตั Kงทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ผูก่้อตั Kง 
ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผูก่้อตั Kงทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะถอื
หน่วยทรสัต์รวมกนัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 (หา้สบิ) ของจํานวนหน่วยทรสัต์ที
จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั Kงหมดของกองทรสัต์ หรอืในสดัส่วนอื
นใดตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรอืจะแกไ้ขเพิ
มเตมิต่อไป 

ก า ร เ ป ลี& ย น แ ป ล ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1. เหตุในการเปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ดีงัต่อไปนีK 

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Kง 
ทรสัต ์

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ูกถอดถอนจากการทาํหน้าที
เมื
อปรากฏเหตุตามที
ระบุไวใ้นสญัญา
ก่อตั Kงทรสัต ์

(ค) สาํนักงาน ก.ล.ต. สั 
งเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืสั 
งพกั



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 8-24 

 

 

การปฏบิตัหิน้าที
ของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกนิกว่า 90 (เกา้สบิ) วนั ตามประกาศ  
สช .29/2555 

(ง) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิKนสภาพนิตบิุคคลหรอืชาํระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็น
คาํสั 
งพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม 

2. ใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื
อแต่งตั Kงผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 (หกสบิ) 
วนันับแต่วนัที
ปรากฏเหตุตามที
กําหนด และแต่งตั Kงบุคคลที
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบ
ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแต่วนัที
ไดร้บัมต ิทั KงนีK ใหเ้ป็นไปตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั Kงท
รสัต ์

3. ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิมหีน้าที
ดําเนินการตามที
จําเป็นเพื
อให้ทรสัตี หรอืผูจ้ดัการ
กองทรสัต์รายใหม่ แลว้แต่กรณี สามารถปฏบิตัหิน้าที
ต่อไปได ้ซึ
งการดําเนินการดงักล่าว
รวมถงึการลงลายมอืชื
อในหนงัสอืเพื
อรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของสิ
งที
สง่มอบใหท้รสัตี
หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ดว้ย  

ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การปฏบิตัหิน้าที
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที
ใช้
ความรอบคอบและระมดัระวงัในการดาํเนินการเพื
อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดย 

1. ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื
นที
อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ที
ดีที
สุดของ
กองทรสัต์ และหากมกีรณีที
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดง
ไดว้่ามมีาตรการหรอืกลไกที
สามารถรองรบัใหก้ารจดัการกองทรสัต์ดําเนินไปในลกัษณะที

เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรยีบกองทรสัต์ และเป็นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และ
ประกาศ กร. 14/2555  

2. ในกรณีที
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์กีารจดัการกองทรสัต์อื
นอยู่ดว้ย ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์
ที
ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดยีวกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์
อื
นนั Kน  

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที
จะเรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไดต้้องเป็นค่าใชจ้่ายที

จาํเป็นและสมควรที
ไดก้าํหนดไวใ้นหนังสอืชีKชวนและแบบแสดงรายการขอ้มูล  ซึ
งเกี
ยวขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยตรง โดยจะเรียกเกบ็จากกองทรสัต์ได้ไม่เกินอตัราที

กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที
เรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก่ 

(ก) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิใหเ้ป็นไปตามอตัราที
ธนาคารพาณิชยก์าํหนด (ถา้ม)ี 

(ข) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต์ให้เป็นไปตามอัตราที
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
กาํหนด 

(ค) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ หรอืใบหน่วยทรสัต์ ใหเ้ป็นไป
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ตามอตัราที
นายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์าํหนด 

(ง) ค่าธรรมเนียมในการจดแจง้การจาํนําหน่วยทรสัตก์บันายทะเบยีนหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไป
ตามอตัราที
ทรสัต ีและ/หรอื นายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์าํหนด 

(จ) ค่าใช้จ่ายอื
นๆ ที
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือนายทะเบียน
หน่วยทรสัตด์ําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิให้
เป็นไปตามที
จ่ายจรงิ 

ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ& ม เ ติ ม
สญัญา 

1. การแก้ไขเพิ
มเติมสัญญาก่อตั Kงทรัสต์ต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั Kง
กองทรสัต์ และบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ พระราชบญัญตัทิรสัต์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืคาํสั 
งที
ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

2. การแกไ้ขเพิ
มเตมิสญัญาก่อตั Kงทรสัตใ์นเรื
องที
กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตต์อ้งไดร้บัมติ
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามที
กําหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ เวน้แต่เป็นการแกไ้ขเพิ
มเตมิตาม
คาํสั 
งของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พระราชบญัญตัทิรสัต ์

3. การแกไ้ขเพิ
มเตมิสญัญาก่อตั Kงทรสัต์ในประเดน็ที
ไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอื
การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดที
เหน็โดยชดัแจง้ คู่สญัญาสามารถทําความตกลงเหน็ชอบร่วมกนัได้
โดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

4. การแก้ไขเพิ
มเตมิสญัญาก่อตั Kงทรสัต์กรณีมกีารเปลี
ยนแปลงแก้ไขเพิ
มเตมิกฎหมาย หรอื
ระเบยีบหรอืคาํสั 
ง คู่สญัญาจะตอ้งเขา้ทาํความตกลงเพื
อแกไ้ข เปลี
ยนแปลง เพิ
มเตมิสญัญา
ก่อตั Kงทรสัตไ์ดเ้พื
อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คําสั 
งที
เปลี
ยนแปลง
หรอืแกไ้ขเพิ
มเตมิดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

5. หากมคีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ
มเตมิสญัญานีKในกรณีอื
นใดอนัจะเป็นคุณต่อกองทรสัต์และผู้
ถอืหน่วยทรสัตม์ากกว่าขอ้ตกลงและเงื
อนไขเดมิ ไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมี
นัยสําคญั และทรสัตีไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเรื
องที
ขอแก้ไขนั Kน ให้ทรสัตีมี
อาํนาจในการแกไ้ข เปลี
ยนแปลง เพิ
มเตมิสญัญานีKไดต้ามที
เหน็สมควร โดยไม่จาํต้องขอมติ
จากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์อย่างไรกด็ ีการแกไ้ข เปลี
ยนแปลง เพิ
มเตมิสญัญาที
เป็นการแกไ้ขใน
สาระสําคญัของสญัญานีK จะต้องไม่เพิ
มภาระให้แก่ผู้จดัการกองทรสัต์ หรือทําให้สทิธิ
เรยีกรอ้ง   ใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี
มอียู่แต่เดมิเสยีไป เวน้แต่การแกไ้ขในสาระสาํคญั
ดงักล่าว จะไดร้บัความยนิยอมจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6. กรณีการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ หากเป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
ง
ทรัพย์สินหลัก รวมถึงการดําเนินการในการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จ ัดการ
กองทรสัต์หรอืบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ (ถ้าม)ี ตามที
กําหนดในสญัญานีK 
ให้คู่สญัญามอีํานาจในการแก้ไข เปลี
ยนแปลง เพิ
มเติมรายละเอยีดทรพัย์สนิหลกัของ
กองทรัสต์ในสัญญานีKได้โดยไม่จําต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยการแก้ไข 
เปลี
ยนแปลง เพิ
มเติมสญัญาดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับที
เกี
ยวข้องไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทางที
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสีย
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ประโยชน์ทั KงนีK การแกไ้ข เปลี
ยนแปลง เพิ
มเตมิดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสั
ต ี

การเลิกกองทรสัต ์ ทรสัตจีะเลกิกองทรสัต ์เมื
อปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปนีK 

1. เมื
อจาํนวนผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงเหลอืน้อยกว่า 35 (สามสบิหา้) ราย 

2. เมื
อมีการจําหน่ายทรพัย์สนิหลกั และผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถดําเนินการเพื
อให้
กองทรสัตล์งทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกวา่ 500,000,000 (หา้รอ้ยลา้น) 
บาท หรอืไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สบิหา้) ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ ภายใน 
1 (หนึ
ง) ปีนบัแต่วนัที
จาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกัดงักล่าว 

3. กรณีที
มเีหตุต้องเปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ แต่ทรสัตีไม่สามารถหาผู้ที
มคุีณสมบตัิ
เหมาะสมในการเป็นผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที
สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด นบัแต่วนัที
การปฏบิตัหิน้าที
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิสิKนสุด และทรสั
ตีได้ใช้ความพยายามอย่างดีที
สุดในการขอมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื
อแต่งตั Kงผู้จดัการ
กองทรสัต์รายใหม่แล้วแต่ยงัไม่สามารถแต่งตั Kงผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได้ ในกรณี
ดงักล่าวนีK ใหท้รสัตขีอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการเลกิกองทรสัต ์

4. เมื
อมีเหตุต้องเปลี
ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั Kงทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอันมิอาจ
หลกีเลี
ยงได ้และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้อ้งขอต่อศาลใหม้กีารแต่งตั Kงทรสัตรีายใหม่แลว้ แต่มอิาจ
แต่งตั Kงได ้

5. เมื
อที
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดในสญัญาก่อตั Kง 
ทรสัต ์

6. กรณีที
มกีารควบรวมกองทรสัต์กบักองทรสัต์อื
น และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกําหนดใหม้กีาร
เลกิกองทรสัต ์

7. เหตุอื
นตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
อนึ
ง การบรหิารจดัการกองทรสัตจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดในสญัญาก่อตั Kงทรสัต ์
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9. ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

9.1 ข้อมูลทั �วไป 

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั ซึ
งจะทําหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) เป็นบรษิัท

จํากัดซึ
งจดทะเบียนจัดตั LงขึLนในประเทศไทย เมื
อวันที
 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีทุนจดทะเบียน 

10,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนซึ
งเรียกชําระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

1,000,000 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื
อปฏิบัติหน้าที
บริหารจัดการกองทรัสต์

โดยเฉพาะ และมบีรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จํากดั เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัฯ เป็นจํานวนรอ้ยละ 

60 ของหุน้ที
จาํหน่ายแลว้ทั Lงหมด ทั LงนีL บรษิทัฯ ไดร้บัความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์จากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

แลว้เมื
อวนัที
 26 มกราคม พ.ศ. 2560 

สรุปขอ้มลูสาํคญัของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนีL 
 
ชื
อผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ที
ตั Lงสาํนกังานใหญ่ เลขที
 62 อาคารมลิเลนเนีย ทาวเวอร ์ชั Lน 16 หอ้ง 1601  

ซอยหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบยีนบรษิทั 0105559110379 
โทรศพัท ์ 02-254-0441-2 
โทรสาร 02-254-0443 
Website www.aimreit.com 
Email ir@aimreit.com 
ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท 
ทุนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท 
จาํนวนหุน้ที
ออกและเรยีกชาํระแลว้ 1,000,000 หุน้ 
มลูค่าที
ตราไว ้ 10 บาท 
ลกัษณะและขอบเขตการดาํเนินธุรกจิ ทําหน้าที
เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่(สดัสว่นการถอืหุน้) บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จาํกดั (รอ้ยละ 60) 
รายชื
อกรรมการ นายธนะชยั สนัตชิยักลู 

นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ 
เรอือากาศโทศุภกร จนัทศาศวตั 
นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู 
นายจรสัฤทธิ g อรรถเวทยวรวุฒ ิ

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล ลงลายมือร่วมกับนายไพสิฐ แก่น
จนัทน์ หรอืนายจรสัฤทธิ g อรรถเวทยวรวุฒ ิรวมเป็นสองคน  และ
ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

รอบระยะเวลาบญัช ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
ที �มา: บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ขอ้มลู ณ วนัที � : 30 มถุินายน 2560 
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9.2  ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

 รายชื
อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที
 30 มถุินายน 2560 

ลาํดบั            ชื�อ 
จาํนวนหุ้นที�ถือ 

(หุ้น) 

รอ้ยละของจาํนวนหุ้นที� 

จาํหน่ายได้แล้วทั .งหมด (%) 

1 บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จาํกดั/1 60,000 60.00 
2 นายมานพ ชนิวริยิกุล 30,000 30.00 
3 นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู 6,000 6.00 
4 บรษิทั ทเีอสเค แคปปิตอล โฮลดิLง จาํกดั/2 4,000 4.00 

รวม 100,000 100.00 
หมายเหตุ:  

1/ บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จาํกดั เป็นบรษิทัที �ประกอบกจิการบรกิารที �ปรกึษาการลงทุน และมรีายชื �อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที � 30 มถุินายน 

2560 ดงันี3 

ลาํดบั            ชื�อ 
จาํนวนหุ้นที�ถือ 

(หุ้น) 

รอ้ยละของจาํนวนหุ้นที� 

จาํหน่ายได้แล้วทั .งหมด (%) 

1 นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู 9,900 49.50 
2 นายจรสัฤทธิ g อรรถเวทยวรวุฒ ิ 9,900 49.50 
3 นางสาวสภุาณี จนัทศาศวตั 100 0.50 
4 เรอือากาศโท ศุภกร จนัทศาศวตั 100 0.50 

รวม 20,000 100.00 
2/ บรษิทั ทเีอสเค แคปปิตอล โฮลดิ3ง จาํกดั เป็นบรษิทัที �ประกอบกจิการเป็นบรษิทัโฮลดิ3งที �ไมไ่ดล้งทุนในธุรกจิการเงนิเป็นหลกั 

9.3 โครงสรา้งการจดัการ 

9.3.1 โครงสรา้งการบริหารจดัการ 
ในการจดัโครงสรา้งองคก์ร  ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยดึหลกัการในการแบ่งหน้าที
 ความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน

อย่างชดัเจน แต่ละฝ่ายงานมคีวามเป็นอสิระ  เป็นระบบ สอดคล้องต่อหลกัความไว้วางใจและหลกัการกํากบัดูแล

กจิการที
ด ีคํานึงถึงการควบคุมความเสี
ยงที
จะเกดิขึLนจากการทุจรติ ฉ้อฉล ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื
อให้

ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถจดัการลงทุนใหผู้ล้งทุนด้วยความซื
อสตัย ์สุจรติ ระมดัระวงั คํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยทรสัต์ก่อนประโยชน์ของผู้จดัการกองทรสัต์เอง และเพื
อป้องกนัการรั 
วไหลของขอ้มูล หรอืการกระทําที
ผิด

กฎหมาย และความสอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และความซบัซอ้นของการทาํธุรกจิของบรษิทัฯ 

 

โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ประกอบดว้ย 6 ฝา่ยงานหลกั อนัไดแ้ก่ ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ฝา่ยการเงนิและ

นกัลงทุนสมัพนัธ ์ ฝา่ยบญัช ี ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน และฝา่ยตรวจสอบ

ภายใน ดงันีL 
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แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที � : : กรกฎาคม 2560 
 

9.3.2 คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ณ วนัที
 mn มถุินายน opqn ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีณะกรรมการ r ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั ซึ
ง
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุจิาํนวน p คน ดงันีL 

1. นายธนะชยั สนัตชิยักลู  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายไพสฐิ แก่นจนัทน์  กรรมการ 

3. เรอือากาศโทศุภกร จนัทศาศวตั กรรมการอสิระ 

4. นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู  กรรมการ 

5. นายจรสัฤทธิ g อรรถเวทยวรวฒุ ิ กรรมการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษิทั : นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู ลงลายมอืร่วมกบันายไพสฐิ แก่นจนัทน์ 

หรอืนายจรสัฤทธิ g อรรถเวทยวรวุฒ ิรวมเป็นสองคน  และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

 

ผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ณ วนัที
 1 พฤศจกิายน opqn ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีูบ้รหิารจาํนวน q คน ดงันีL 

1. นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู  ประธานเจา้หน้าที
บรหิาร 

2. นายจรสัฤทธิ g อรรถเวทยวรวฒุ ิ กรรมการผูจ้ดัการ 

 
คณะกรรมการบรษิทั 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน 
-ว่าจา้งบุคคลภายนอก- 

ประธานเจา้หน้าที

บรหิาร 

ฝา่ยบญัช ีฝา่ยการเงนิและ 
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ฝา่ยกฎหมายและกาํกบั 
การปฏบิตังิาน 

 

ฝา่ยบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

เลขานุการบรษิทั 
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3. นางสาวญาณิชศา ชาตวิุฒกิอบกุล ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

4. นายพงษ์ธร สจุรีพนัธ ์  ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี

5. นางสาวองัคณา เทพประเสรฐิวงัศา ผูอ้าํนวยการฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน 

q. นางสาวจาฏุพจัน์ อุทวนิช  ผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ทั LงนีL รายละเอยีดวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยข์อง

กรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์สรุปไดด้งันีL 
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คณะกรรมการ 

ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
1 นายธนะชยั สนัตชิยักลู ประธานกรรมการและ

กรรมการอสิระ 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรชั (นสงูดา้นสอบ
บญัช ี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชจีุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบญัช ี(ตน้ทุน)  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม
ราชปูถมัภ ์2545 

- หลกัสตูรการเมอืงการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยสาํหรบั
ผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร.รุ่นที: 11)  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู
วทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที: 1)  
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที: 18/2002  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

บรษิทั สยามซนิดเิคทเทคโนโลย ีจาํกดั 
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ (2560 – ปจัจุบนั) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ (2559 – 2560) 
 
บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั :น จาํกดั 
กรรมการ (2559 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ (2556 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ (2556 – ปจัจบุนั) 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดาษ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที �ปรกึษา (2555 – ปจัจุบนั) 
 
วชิาชพีบญัชดีา้นผูท้าํบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
กรรมการ (2555 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั แอลดซี ีเดน็ทลั จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ (2556 – 2558) 
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ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
บรษิทั เนชั :น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ประธานเจา้หน้าที �บรหิาร (2522 – 2555) 

2 นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ กรรมการ - ปรญิญาโท Executive MBA  
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท Development 
Administration,  
Western Michigan University 
Michigan สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท Political Science  
Western Michigan University 
Michigan สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- นกับรหิารระดบัสงูธรรมศาสตรเ์พื:อ
สงัคม รุ่น 1 (นมธ. 1) 

- Certificate in Hotel Real Estate 
Investment & Asset 
Management 2008  
Cornell University สหรฐัอเมรกิา 

- Risk Management Committee 
Program (RMP) 4/2014  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

บรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี( จากดั (มหาชน) 
กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที �บรหิาร (2559 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (2556 – ปจัจุบนั) 
 
Hospitality Advisory Services (Thailand) 
Principal (2553 - 2559) 
 
Marriott Hotels & Resorts Asia 
Chief Representative Hotel Development Thailand (2553 – 2555) 
 
TCC Hotel Group & TCC Land Development 
SEVP & Chief Investment/Operation Officer (2550 – 2552) 
 
บรษิทั แกรนด ์แอสเสท ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (2549) 
 
บรษิทั ดเิอราวณักรุ๊ป จากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธุรกจิโรงแรม (2539 – 2549) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เจ.เอฟ. ธนาคม จาํกดั 
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ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
- Role of Compensation 

Committee Program (RCC) 
18/2014 

- Role of Nomination and 
Governance Committee 
Program (RNG) 6/2014 

- Advance Audit Committee 
Program (AACP) 13/2013 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที: 56/2005 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

ผูอ้าํนวยการฝา่ยจดัการกองทุน (2538-2539) 
 
บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยจดัการกองทุนสาํรองเลีQยงชพี (2531-2538) 
 

3 เรอือากาศโทศุภกร จนัทศาศวตั กรรมการอสิระ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีเภสชัศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บรษิทั ทโูฟรท์ร ีจาํกดั 
ที �ปรกึษา (2553 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จาํกดั 
กรรมการผูจ้ดัการ (2549 – 2553) 
 
บรษิทั เทริน์อะราวด ์จาํกดั 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (2545 – 2549) 
 
บรษิทั เงนิทุนสนิเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
Assistant Vice President (2542 – 2545) 
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ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
บรษิทั คาเซนอฟ เอเซยี ลมิเิตด 
ผูจ้ดัการ (2541 – 2542) 

4 นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู กรรมการ - ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ 
(MBA) Ashland University 
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที: 204/2015 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD)   

 

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ประธานเจา้หน้าที �บรหิารและกรรมการ (2559 – ปจัจุบนั) 
 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  
กรรมการผูจ้ดัการ (2557 – 2559) 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2546 – 2557) 
 
บรษิทั ดจิติอล ออนป้า จาํกดั (มหาชน) 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทางการเงนิ (2544 – 2546) 

5 
 
 
 
 

นายจรสัฤทธิ g อรรถเวทยวรวุฒ ิ กรรมการ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) 
(เกยีรตนิิยม) สาขาการบรหิาร
การเงนิ Lubin School of 
Business, Pace University, New 
York สหรฐัอเมรกิา 

- Diploma in Finance University of 
California Berkeley สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา
การเงนิและการธนาคาร         
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
กรรมการ (2560 – ปจัจุบนั) 
กรรมการผูจ้ดัการ (2559 - ปจัจุบนั) 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  
ผูจ้ดัการทั �วไปและผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ (2558 – 2559) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(2555 – 2558) 
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ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิ(ง คอรป์อเรชั :น 

ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(2550 – 2555) 
 

ผูบ้ริหาร 

ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
1 นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู ประธานเจา้หน้าที
บรหิาร - ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ 

(MBA) Ashland University 
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที: 204/2015 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD)   

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ประธานเจา้หน้าที �บรหิารและกรรมการ (ส.ค. 2559 – ปจัจุบนั) 
 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  
กรรมการผูจ้ดัการ (พ.ค. 2557 – ก.ค. 2559) 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการอาวุโส (ส.ค. 2546 – เม.ย. 2557) 
 
บรษิทั ดจิติอล ออนป้า จาํกดั 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทางการเงนิ (2544 – 2546) 
 
• บรหิารจดัการทรสัตเ์พื:อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
• พิจารณา วิเคราะห์ กลั :นกรองในโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรม

อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั รวมทั (งพจิารณาผลติภณัฑท์างดา้นตลาดทุน 
กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์และ ผลติภณัฑท์างการเงนิอื:นๆที:เหมาะสม 
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ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
• บริหารจัดการทรัพย์สินที:มีการกล่าวถึงเป็นพิเศษช่วยดําเนินการ

ปรบัปรุงและแกไ้ขหนี(สนิและทรพัยส์นิโดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัย ์
• บรหิารจดัการ วางแผน ปรบัปรุงโครงสร้างทางการเงนิของธุรกจิของ

บรษิัท วางนโยบายการบรหิารจดัการลูกหนี(การค้าและเจา้หนี(การค้า
ระหว่างประเทศ การบรหิารกระแสเงนิสด และปรบัปรุงโครงสรา้งหนี(
ของบรษิทัโดยรวม 

2 นายจรสัฤทธิ x อรรถเวทยวรวุฒ ิ กรรมการผูจ้ดัการ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) 
(เกยีรตนิิยม) สาขาการบรหิาร
การเงนิ Lubin School of 
Business, Pace University, New 
York สหรฐัอเมรกิา 

- Diploma in Finance University of 
California Berkeley สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา
การเงนิและการธนาคาร         
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
กรรมการ (ก.พ.2560 - ปจัจุบนั) 
กรรมการผูจ้ดัการ (ก.ย. 2559 – ปจัจุบนั) 
 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  
ผูจ้ดัการทั �วไปและผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ (ม.ีค. 2558 - ส.ค. 2559) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(ส.ค. 2550 - ก.พ. 2558) 
 
ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิ(ง คอรป์อเรชั :น 
ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(เม.ย. 2550 - ก.ค. 2555) 

• บรหิารงาน ควบคุม ตดิตามและดูแลการดําเนินงาน ในฐานะผู้จดัการ
กองทรสัตใ์หส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• จดัทํางบลงทุน การศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) และแบบจําลองทางการเงนิ (Financial Model) 
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ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
และการประมาณการทางการเงนิ (Financial Projection) 

• จดัหาแหล่งเงนิทุนและเงนิกู้ที:เหมาะสมพร้อมทั (งจดัหาเครื:องมอืและ
ผลติภณัฑท์างการเงนิที:เหมาะสม และเปรยีบเทยีบต้นทุนทางการเงนิ 
ภายใตค้วามเสี:ยงที:เหมาะสม เพื:อสรา้งมลูค่าสงูสดุกบักจิการ 

• ควบคุมการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามประมาณการ 
• บรหิารกระแสเงนิสดจากการดาํเนินการ และสภาพคล่อง ใหเ้ป็นไปตาม

แผนการดําเนินงาน และแผนการกู้ยืมและการชําระคืนเงินกู้และ
ดอกเบี(ยใหเ้ป็นไปตามที:กาํหนดในสญัญาเงนิกู ้และสรา้งผลตอบแทนที:
เหมาะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

• ให้คําปรกึษาด้านการเงนิกบักลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า นิคม
อุสาหกรรม และการจดัตั (งกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึงทรสัต์
เพื:อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

3 นางสาวญาณิชศา ชาตวิฒุกิอบกุล ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

- ปรญิญาโท สาขาการเงนิ 
University of Massachusetts 
Boston สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) 
สาขาการบญัชแีละการบรหิารธุรกจิ
ระหว่างประเทศ  University of 
Massachusetts Boston 
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ (เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1) สาขาการเงนิและ

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์(ก.ย. 2559 - ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  
ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์(ม.ค. 2559 - ส.ค. 2559) 
 
ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิ(ง คอรป์อเรชั :น 
ผูอ้าํนวยการ – นกัวเิคราะหส์นิเชื �ออาวุโส (เม.ย. 2558 – ม.ค. 2559) 
 
ธนาคารอาร ์เอช บ ีจาํกดั  



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 9-12 

 

 

ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
การธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ผูจ้ดัการฝา่ยพจิารณาสนิเชื �อ (ก.ย. 2557 – เม.ย. 2558) 
 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(ก.พ. 2557 – ก.ย. 2557) 

 
• ร่วมจัดทําและบริหารจัดการงบประมาณประจําปีของกองทรัสต ์ 

นําเสนอรายงานการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที:
เกดิขึ(นจรงิกบังบประมาณที:วางแผนไว ้ 

• วางแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื:อสนับสนุนนโยบายการลงทุนของ
กองทรสัต์  รวมทั (งบรหิารจดัการความเสี:ยงทางการเงนิและโครงสรา้ง
ทางการเงนิของกองทรสัต์  ประสานงานและตดิตามการดําเนินการจดั
อนัดบัความน่าเชื:อถอื (Credit Rating) ของกองทรสัต ์ 

• วางแผนงานนักลงทุนสมัพนัธ์ประจําปี จดัเตรยีมขอ้มูลที:เกี:ยวขอ้งกบั
กองทรัสต์และสื:อสารแก่ผู้ถือหน่วย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุน
รายบุคคล นักวเิคราะห์ ผูส้ ื:อข่าว และประชาชนทั :วไปที:สนใจ ภายใต้
แนวทางและขอ้ปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มลู 

• ดแูลกลุ่มลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และโครงสรา้งพื(นฐาน วเิคราะหข์อ้มูลทางธุรกจิและการเงนิของลูกค้า 
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ใหค้าํแนะนํา
และนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการของธนาคาร ซึ:ง
ครอบคลุมถงึการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในตลาดเงนิและตลาดทุน 

4 นายพงษธ์ร สจุรีพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี - ปรญิญาโท สาขาการกาํกบัดแูล
กจิการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี(ต.ค. 2559 - ปจัจุบนั) 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 9-13 

 

 

ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 

(บญัช)ี มหาวทิยาลยัราชภฎั 
นครศรธีรรมราช 

 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  
ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี(ก.ย. 2558 - ก.ย. 2559) 
 
บรษิทั อาราเมก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ( เม.ย. 2557 - ส.ค.2558) 
 
บรษิทั อคัรา ไมนิ:ง จาํกดั  
เจา้หน้าที �บญัชอีาวุโส ( ต.ค.2544 - ก.พ. 2554) 
 
• จดัเตรยีมขอ้มูลปิดงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจําปีเพื:อ

รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
• สอบทานรายงานภาษตี่าง ๆ ในแต่ละเดอืนเพื:อนําสง่สรรพากร 
• จดัเตรยีม ภ.ง.ด 50 และ ภ.ง.ด 51 
• คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทรสัตตีามอตัราที:กาํหนด 
• ตรวจสอบรายการการจ่ายเงนิ และรายการรบัเงนิประจาํเดอืน 

5 นางสาวองัคณา เทพประเสรฐิวงัศา ผูอ้าํนวยการฝา่ยกฎหมาย
และกาํกบั 
การปฏบิตังิาน 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA)  
สาขาการเงนิ Webster University, 
Missouri สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ  
สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน  
(ก.ค. 25`a – ปจัจุบนั) 
 

บรษิทั บที ีเวลธ ์อนิดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน)  
ที �ปรกึษาประธานเจา้หน้าที �บรหิาร งานดา้นเลขานุการบรษิทั 



ทรสัตเ์พื
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ส่วนที
 2 หน้า 9-14 

 

 

ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
(ม.ค. - พ.ค. 2560) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (ส.ค. 2552 - ม.ค. 2557) 
ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการงานผูถ้อืหุน้และบรรษทัภบิาล 
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ - ผูจ้ดัการทมีงานกรรมการ 
 
บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั :นแนล  
เลขานุการบรษิทั (ก.ย. 2550 -เม.ย. 2552) 
 
บรษิทั ทรนีีตี( แอ๊ดไวซอรี: 2001 จาํกดั  
ผูอ้าํนวยการ ฝา่ยวาณิชธนกจิ (ม.ค.2544 - ส.ค.2550) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอกธาํรงค ์จาํกดั (มหาชน)  
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ ฝา่ยวาณิชธนกจิ (ส.ค.2539 - ธ.ค.2543) 
 
• จดัเตรยีมหนังสอืนัดประชุม มตทิี:ประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ือ

หุน้ 
• จดัเตรยีมและดแูลการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
• จดัเตรยีมรายงานการกํากบัดูแลกจิการและขอ้มูลเกี:ยวกบัการประชุม

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลกรรมการใน
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปี 

• จดัใหม้รีายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ 
• จดัประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย  



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
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ส่วนที
 2 หน้า 9-15 

 

 

ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
• จดัเตรียมหนังสอืนัดประชุม เอกสารประกอบวาระการประชุม และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
• จัดเก็บหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบวาระการประชุม และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
• จัดเก็บเอกสารสําคัญ ได้แก่ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณฑ์สนธ ิ

ขอ้บงัคบับรษิทั 
• ให้คําแนะนําคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในเรื:องการ

ปฏิบัติ และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักกํากับกิจการที:ด ี 
กฎหมาย และกฎระเบยีบที:เกี:ยวขอ้งกบัการบรษิทัจดทะเบยีน  

q นางสาวจาฏุพจัน์ อุทวนิช ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนา
ธุรกจิ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และ
การเงนิ  
Curtin University of Technology 

ออสเตรเลยี 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(การเงนิ, 
การคลงั, การคา้ระหว่างประเทศ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ  (พ.ย. 2560 – ปจัจุบนั) 
 
ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิ(ง คอรป์อเรชั :น, สาขากรุงเทพฯ 
ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(ต.ค. 2547 – ต.ค.2560) 
 
ธนาคาร ยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธอ์าวุโส (ม.ค. 2545 – ต.ค.2547) 
 
• จดัทํางบลงทุน การศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Feasibility Study) และแบบจําลองทางการเงนิ (Financial Model) 
และการประมาณการทางการเงนิ (Financial Projection) 

• จดัหาแหล่งเงนิทุนและเงนิกู้ที:เหมาะสมพร้อมทั (งจดัหาเครื:องมอืและ
ผลติภณัฑท์างการเงนิที:เหมาะสม และเปรยีบเทยีบต้นทุนทางการเงนิ 



ทรสัตเ์พื
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ส่วนที
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ลาํดบั ชื
อ ตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
ภายใตค้วามเสี:ยงที:เหมาะสม เพื:อสรา้งมลูค่าสงูสดุกบักจิการ 

• ควบคุมการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามประมาณการ 
• ให้คําปรกึษาด้านการเงนิกบักลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทโรงงานและคลงัสนิคา้ให้เช่ คอมมูนิตี( 
มอลล ์และการจดัตั (งกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึทรสัต์เพื:อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
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9.3.3 คณะกรรมการ 
 

9.3.3.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าที �และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

หน้าที
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื หน้าที
และความรบัผดิชอบต่อบรษิทั 
และหน้าที
และความรบัผดิชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ ซึ
งมรีายละเอยีดดงันีL 

หน้าที�และความรบัผิดชอบต่อบริษทั 

(1) ปฏบิตัหิน้าที
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิี
ประชุมผูถ้อืหุน้

ดว้ยความซื
อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ และมคีวามรบัผดิชอบที
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้โดย

ไม่ขดักบับทบาทหน้าที
การเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2) กาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และกาํกบัควบคุมดแูลใหฝ้า่ยบรหิารดําเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการที
ด ี

(3) พจิารณาตดัสนิใจในเรื
องที
มสีาระสาํคญั เช่น แผนธุรกจิ  อํานาจการบรหิารและรายการอื
นใดที
กฎหมาย

กาํหนด 

(4) ดําเนินการให้มรีายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที
มปีระสทิธิผลและ

เชื
อถอืได ้

(5) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความ 

เท่าเทยีมกนั 

(6) กรรมการอสิระและกรรมการจากภายนอกอื
น มคีวามพรอ้มที
จะใชดุ้ลยพนิิจของตนเองอย่างเป็นอสิระใน

การพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั Lงกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการ

ดําเนินงาน ตลอดจนพร้อมที
จะคัดค้านการกระทําของกรรมการอื
น ๆ หรือ ฝ่ายบริหาร ในกรณีที
มี

ความเหน็ขดัแยง้ในเรื
องที
มผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

(7) พจิารณาคดัเลอืก แต่งตั Lงกรรมการบรษิทัแทนกรรมการท่านเดมิที
พน้จากตําแหน่ง  รวมทั Lงคดัเลอืก เสนอ

แต่งตั Lงกรรมการเพิ
มเตมิต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

(8) รายงานขอ้มลูตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ต่อบรษิทัตามเกณฑท์ี


กาํหนด 

 หน้าที�และความรบัผิดชอบต่อกองทรสัตภ์ายใต้การบริหารจดัการ 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะปฏบิตัหิน้าที
ในฐานะที
เป็นผู้มวีชิาชพีซึ
งไดร้บัความไวว้างใจดว้ยความ ระมดัระวงั 

ซื
อสตัย ์สจุรติ เพื
อประโยชน์ที
ดทีี
สดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) บรหิารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั Lงทรสัตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 
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(3) พจิารณาอนุมตัิการซืLอ และ/หรือ ขายทรพัย์สนิของกองทรสัต์ โดยการคดัเลอืกและตรวจสอบ (Due 

Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Lงทรสัต ์

(4) พจิารณาอนุมตักิารจดัหาแหล่งเงนิทุนใหแ้ก่กองทรสัต ์ซึ
งรวมถงึแหล่งที
มาของเงนิทุน จํานวนขอ้กําหนด 

และเงื
อนไขต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 

(5) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์

(6) พจิารณาอนุมตักิารจดัประชุมผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์

(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการที
เกี
ยวโยงกันของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ 

ที
เกี
ยวขอ้ง 

(8) ดแูลใหก้องทรสัตม์กีารควบคุมภายในที
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดไวใ้นระบบการควบคุมภายในของ

กองทรสัต ์

(9) คดัเลอืก เสนอแต่งตั Lง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต์ รวมทั Lงจดัประชุมผูส้อบบญัชี

ตามความเหมาะสม 

(10) จดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลเกี
ยวกบักองทรสัต์ใหถู้กต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที
กฎหมาย

กาํหนด 

(11) พจิารณาดาํเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน หรอื ขอ้พพิาทเกี
ยวกบักองทรสัต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอ

ของผูบ้รหิารบรษิทั 

 

9.3.3.2  กรรมการอสิระ 
 

(1) ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ กรรมการอสิระต้องมคุีณสมบตัอิย่าง

น้อยดงัต่อไปนีL  

(ก) ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ที
มสีทิธอิอกเสยีงทั Lงหมดในผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิทัย่อย 

บรษิัทร่วม หรอืบุคคลที
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที
เกี
ยวขอ้งตามพ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์) 

(ข) ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงานรวมทั Lงไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ที
ปรกึษา ที
ไดร้บัเงนิเดอืนประจําจาก

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอื เป็นบุคคลที
อาจมคีวามขดัแยง้ โดยต้องไม่มี

ผลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(ค) ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั Lงในด้าน

การเงนิและการบรหิารงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอื เป็นบุคคลที
อาจมี

ความขดัแยง้ในลกัษณะที
จะทาํใหข้าดความเป็นอสิระ 
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(ง) ไม่เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื

บุคคลที
อาจมคีวามขดัแยง้และไม่ไดร้บัการแต่งตั Lงใหเ้ป็นตวัแทนเพื
อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ

หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(จ) พร้อมที
จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที
จําเป็นเพื
อผลประโยชน์ของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์และพรอ้มที
จะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอื
นๆ หรอื ของฝา่ยจดัการ 

(ฉ) สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ เพื
อตดัสนิใจในกจิกรรมที
สําคญัของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

(ช) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที
เหมาะสม หรอืเป็นผูม้ศีกัยภาพสงูและเป็นที
ยอมรบั 

(ซ) ไม่เป็นบุคคลที
มีชื
ออยู่ในบญัชีรายชื
อบุคคลที
ตลาดหลักทรพัย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

(ฌ) ไม่เคยต้องคําพพิากษาว่าไดก้ระทําความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย ์กฎหมายธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอื 

กฎหมายที
เกี
ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที
มอีาํนาจตามกฎหมายนั Lน ทั LงนีL ในความผดิเกี
ยวกบัการกระทําอนัไม่เป็น

ธรรมที
เกี
ยวกบัการซืLอขายหลกัทรพัย์หรอืการบรหิารงานที
มลีกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือ

ทุจรติ 

(ญ) ไม่มลีกัษณะอื
นใดที
ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี
ยวกบัการดําเนินงานของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์  

(2) ขอบเขตอาํนาจ หน้าที
 และความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระ 

(ก) พจิารณาตดิตามและใหค้าํแนะนําที
จาํเป็นแก่บรษิทัฯ ในการดาํเนินการใหม้กีระบวนการจดัทําและการ

เปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์ใหม้คีวาม

ถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ เชื
อถอืไดแ้ละทนัเวลา 

(ข) พจิารณาตดิตามและใหค้ําแนะนําที
จําเป็นแก่บรษิทัฯ ในการดําเนินการใหม้รีะบบการควบคุมภายใน

และระบบการทาํงานที
เหมาะสมในการทาํหน้าที
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) พิจารณาและให้ความเห็นเกี
ยวกับรายการที
เกี
ยวโยงกันหรือรายการที
อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบักองทรสัต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง ทั LงนีL เพื
อให้มั 
นใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทรสัต ์

(ง) ปฏบิตักิารอื
นใดตามที
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต ์ 

จากขอบเขตอาํนาจหน้าที
ของกรรมการอสิระที
ไดก้าํหนดไวข้า้งตน้ ฝา่ยงานที
เกี
ยวขอ้งจะตอ้งมกีารรายงาน
ให้กรรมการอิสระพิจารณาและรบัทราบอย่างสมํ
าเสมอรวมถึงการให้คําแนะนําที
จําเป็นเกี
ยวกบัเรื
อง
ดงัต่อไปนีL 
(1) รายการที
เกี
ยวโยงกนัหรอืรายการที
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต ์

(2) จุดอ่อนและจุดที
ตอ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขเกี
ยวกบัระบบการควบคุมภายในและระบบการทํางานในการ

ทาํหน้าที
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และความคบืหน้าในการแกไ้ข 
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ทั LงนีL คณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ จะมบีทบาทที
สาํคญัในการตดิตามและใหค้ําแนะนําที
จําเป็น
แก่บรษิทัฯ ในการดาํเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาที
เกี
ยวขอ้ง 

9.4 การแบ่งฝ่ายงาน และหน้าที�ความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยดึหลกัในการแบ่งหน้าที
ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายงาน โดยฝ่ายงานต่างๆ มคีวามเป็น

อิสระ มีระบบการทํางาน คํานึงถึงการควบคุมความเสี
ยงและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื
อให้ผู้จดัการ

กองทรสัต์สามารถบรหิารจดัการกองทรสัต์ด้วยความซื
อสตัย ์สุจรติ และคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์

เป็นสาํคญั ดงันั Lน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึมกีารแบ่งฝ่ายการดําเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัหน้าที
ของการเป็นผูบ้รหิาร

กองทรสัต์โดยประกอบดว้ย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่าย

บญัช ีฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน และฝา่ยตรวจสอบภายใน  

 

หน้าที
ความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานจะครอบคลุมทั Lงการบริหารงานของบริษัท และการบริหารงานของ

กองทรสัต์ ทั LงนีL ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจว่าจา้งใหบุ้คคลภายนอกที
มปีระสบการณ์เป็นผูด้ําเนินการแทนบรษิทัใน

บางฝา่ยงานตามหน้าที
และความรบัผดิชอบที
กําหนดไว ้(ตามที
จะกล่าวต่อไป) โดยอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตผ์ูจ้ดัการกองทรสัตอ์ย่างใกลช้ดิ 

 

สาํหรบัหน้าที
ความรบัผดิชอบของแต่ละฝา่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารกองทรสัต ์มดีงันีL 

 

9.4.1 ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 
ฝ่ายพฒันาธุรกจิมหีน้าที
หลกัในการสรรหาและคดัเลอืกทรพัย์สนิที
กองทรสัต์จะลงทุนที
มคุีณภาพและเป็นไป

ตามนโยบายการลงทุนของกองทรสัต์และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที
เกี
ยวข้อง เพื
อให้กองทรสัต์มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื
อง และสรา้งผลตอบแทนที
เหมาะสมแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

รายละเอยีดหน้าที
และความรบัผดิชอบของฝา่ยพฒันาธุรกจิ มดีงันีL 

(1) ดาํเนินการสรรหาและคดัเลอืกทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัตจ์ะลงทุน 

(2) พจิารณาการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั โดยดําเนินการตรวจสอบและสอบทานทรพัย์สนิดงักล่าวให้เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุนของกองทรสัตแ์ละกฎเกณฑต่์างๆ ที
เกี
ยวขอ้ง  

(3) ดาํเนินการใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
จะลงทุนตามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดไวใ้นประกาศของสาํนักงาน 

ก.ล.ต. โดยคดัเลอืกผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกที
กาํหนดไว ้ 

(4) ร่วมกับฝ่ายงานที
เกี
ยวข้องสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ
งรวมถึงการสอบทาน                     

ความครบถ้วนของจํานวนทรพัย์สนิ ความสมเหตุสมผลของวธิีและสมมติฐานที
ใช้ในการประเมนิ และ

มลูค่าประเมนิที
คาํนวณได ้เป็นตน้ 

(5) ร่วมกบัฝา่ยงานที
เกี
ยวขอ้งในการดาํเนินการทาํสญัญาซืLอขายและดาํเนินการรบัโอนทรพัยส์นิ 

(6) พจิารณาการจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกั ใหเ้ป็นไปตามระบบการกาํกบัดแูลที
กาํหนดไว ้
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(7) พิจารณาการลงทุนและการจําหน่ายไปของทรัพย์สินอื
นที
เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินหลกัให้เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์

 

 

9.4.2 ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธม์หีน้าที
หลกัในการบรหิารจดัการงบประมาณและโครงสรา้งทางการเงนิของ

กองทรสัต ์นอกจากนั Lน ยงัมหีน้าที
ในการใหข้อ้มลูที
เกี
ยวกบักองทรสัตต่์อนกัลงทุนและประชาชนทั 
วไปที
สนใจ 

รายละเอยีดหน้าที
และความรบัผดิชอบของฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์มดีงันีL 

(1) จดัทําและบรหิารจดัการงบประมาณประจําปีของกองทรสัต์ร่วมกบัฝ่ายบญัชแีละทุกฝ่ายงานที
เกี
ยวขอ้ง 

รวมทั Lงจดัทาํรายงานเปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานที
เกดิขึLนจรงิกบังบประมาณที
วางแผนไว ้

(2) วางแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนที
เหมาะสม ซึ
งรวมถึง ขนาดเงินทุน ข้อกําหนด และเงื
อนไขต่างๆ                      

ที
เกี
ยวขอ้ง เป็นตน้ 

(3) บรหิารจดัการความเสี
ยงทางการเงนิและโครงสรา้งทางการเงนิของกองทรสัต ์

(4) บรหิารจดัการสภาพคล่องและกระแสเงนิสดของกองทรสัต ์

(5) พจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของกองทรสัต ์

(6) รายงานขอ้มูลผลประกอบการทางการเงนิรวมทั Lงประเดน็ทางการเงินที
สําคญัต่างๆ ของกองทรสัต์ต่อ

ผูบ้รหิารและกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาสหรอืในเวลาอนัสมควร 

(7) จดัเตรยีมขอ้มูลที
เกี
ยวขอ้งกบักองทรสัต์ เช่น ขอ้มูลเบืLองต้นของกองทรสัต์ ผลการดําเนินงานในปจัจุบนั 

และแผนการดําเนินงานในอนาคต เป็นต้น  เพื
อสื
อสารแก่ผู้ถือหน่วย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุน

รายบุคคล นักวิเคราะห์ ผู้สื
อข่าว และประชาชนทั 
วไปที
สนใจ โดยอยู่บนหลกัการของความเท่าเทียม 

โปร่งใส ถูกตอ้ง และครบถว้น ภายใตแ้นวทางและขอ้ปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มลู 

(8) รบัเรื
องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที
เกี
ยวกบักองทรสัต์จากบุคคลภายนอก จากนั Lนจึงนําเสนอต่อฝ่าย

กฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิานและทุกฝ่ายที
เกี
ยวขอ้ง เพื
อร่วมหาทางดําเนินการแก้ไขและชีLแจงต่อ                  

ผูร้อ้งเรยีนต่อไป  

 

9.4.3 ฝา่ยบญัช ี 
ฝ่ายบญัชีมีหน้าที
หลกัในการจดัทํารายงานทางการเงินของกองทรสัต์ นอกจากนั Lน ยงัร่วมกบัฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย์ในการเรียกเก็บค่าเช่า/บริการจากผู้เช่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ และการจ่ายชําระเงนิของ

กองทรสัต ์ 

รายละเอยีดหน้าที
รบัผดิชอบของฝา่ยบญัช ีมดีงันีL 

(1) จัดให้มีรายงานทางการเงินประจําไตรมาส และประจําปีของกองทรัสต์ภายใต้การจัดการ ซึ
ง 

ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

(2) พจิารณามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที
จะนํามาใชส้าํหรบักองทรสัต ์

(3) คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์เพื
อเปิดเผยต่อผูล้งทุนตามกฎเกณฑท์ี
กาํหนด 
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(4) คาํนวณค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทรสัตตีามอตัราที
กาํหนด 

(5) ดาํเนินการจ่ายชาํระเงนิใหแ้ก่เจา้หนีLของกองทรสัต ์

(6) ตรวจสอบการจดัเกบ็ค่าเช่าทรพัยส์นิของกองทรสัต ์พรอ้มทั LงจดัทาํรายงานหนีLคงคา้งประจาํเดอืน  

(7) การจดัทาํรายงานรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิารของกองทรสัต ์

(8) การจดัทาํบญัชแียกประเภทประจาํเดอืนดา้นรายได ้ลกูหนีLการคา้ เงนิมดัจาํของกองทรสัต ์

 

 ตารางสรปุการแบ่งแยกหน้าที�ความรบัผิดชอบระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูร้บัจา้ง 

ลกัษณะงาน ฝ่ายบญัชี หมายเหต ุ

(1) กา รจัดทํ า ร า ย ง านท าง กา ร เ งินข อ ง
กองทรสัตป์ระจาํไตรมาส และประจาํปี 

� 
 

(2) พจิารณามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ที
จะนํามาใชส้าํหรบักองทรสัต ์
� 

 

(3) การคํานวณมูล ค่ าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรสัต ์

� 
 

(4) กา รคํ า นว ณค่ า ธ ร รม เ นี ย มผู้ จ ัดก า ร
กองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทรสัต ี

� 
   

(5) ดําเนินการจ่ายชําระเงินให้แก่เจ้าหนีLของ

กองทรสัต ์
� 

 

(6) ตรวจสอบการจดัเก็บค่าเช่าทรพัย์สนิของ
กองทรสัตพ์รอ้มทั LงจดัทาํรายงานหนีLคงคา้ง
ประจาํเดอืน 

� ฝ่ายบัญชีตรวจสอบและกระทบยอดกับ
ข้อมู ลที
 ได้รับ เพื
 อ ให้มั 
น ใ จว่ าถูกต้อ ง
ครบถ้วนและประสานงานกับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยเ์พื
อตดิตามหนีLคงคา้ง 

(7) การจัดทํา รายงานรายได้ ค่ า เช่ าและ
ค่าบริการ ต้นทุนค่าเช่าและค่าบรกิารของ
กองทรสัต ์

� 
 

(8) การจัดทําบัญชีแยกประเภทประจําเดือน
ด้านรายได้ ลูกหนีLการค้า  เงนิมดัจํา ของ
กองทรสัต ์

� 
 

 

9.4.4 ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
หน้าที
หลกัของฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์คอื เป็นผู้ดูแลใหท้รพัยส์นิของกองทรสัต์อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 

ตลอดจนใหบ้รกิารซ่อมบํารุงทรพัยส์นิที
เสยีหายเมื
อผูเ้ช่ารอ้งขอ และ ดําเนินการจดัหาใหม้ผีูเ้ช่าทรพัยส์นิของ

กองทรสัต ์เพื
อใหก้องทรสัตส์ามารถสรา้งรายไดอ้ย่างสมํ
าเสมอ  

รายละเอยีดของหน้าที
และความรบัผดิชอบของฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์มดีงันีL 
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(1) จดัให้มีการซ่อมบํารุง และดูแลทรพัย์สนิให้อยู่ในสภาพที
ดี พร้อมต่อการจดัหารายได้ ตลอดจนดูแล

ทรพัยส์นิสว่นกลางและสภาพแวดลอ้มใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยสวยงาม 

(2) ให้บรกิารซ่อมแซม ปรบัปรุง และบํารุงรกัษาทรพัย์สนิ เพื
อให้ผู้เช่าสามารถใชง้านทรพัย์สนิดงักล่าวได้

ตามปกต ิ

(3) วางแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(4) จดัหาผู้เช่าทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทรสัต์ โดยดูแลจดัการใหม้กีารจดัหาผู้เช่าให้แก่กองทรสัต์อย่างเป็นธรรม 

ปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที
อาจเกดิขึLนจากการมบีุคคลเกี
ยวโยงเขา้มาเกี
ยวขอ้งกบั

การจดัหาผูเ้ช่า  

(5) ดาํเนินการตดิตามทวงถามค่าเช่าคา้งชาํระ รวมถงึการออกหนงัสอืตดิตามทวงถามหนีL  

(6) ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ในการขอหรือ ต่อใบอนุญาต               

ต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการที
เกี
ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า 

(7) จดัใหม้กีารประกนัภยัทรพัยส์นิของกองทรสัตอ์ย่างเพยีงพอตามกฎเกณฑท์ี
เกี
ยวขอ้ง 

(8) ประสานงานกบัฝ่ายพฒันาธุรกจิ เพื
อตรวจสอบทรพัยส์นิกรณีที
กองทรสัต์มแีผนการดําเนินการลงทุนใน

ทรพัยส์นิหลกัเพิ
มเตมิ 

(9) รบัเรื
องรอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะที
เกี
ยวกบัการใหบ้รกิารจากผูเ้ช่า  

ทั .งนี.  การดาํเนินการดงักล่าวข้างต้น ผู้จดัการกองทรสัต์จะว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยใ์ห้เป็น

ผู้ดาํเนินการแทน โดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะเป็นผู้กาํกบัดแูล และควบคมุอย่างใกล้ชิดกบั

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) เพื�อให้มั �นใจได้ว่าจะมีการดําเนินการให้บรรลุ

วตัถปุระสงคด์งักล่าวข้างต้น 

โดย “ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย”์ หมายถึง ฝ่ายบรหิารอสงัหาริมทรพัย์ของผู้จดัการกองทรสัต์ และ 

“ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์(บุคคลภายนอก)” หมายถึง ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ที
ไดร้บัการว่าจา้งจาก

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
ตารางสรุปการแบ่งแยกหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์กับผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 

ลกัษณะงาน 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์
(บุคคลภายนอก) 

หมายเหต ุ

(1) จดัใหม้กีารซ่อมบํารุง และดูแลทรพัยส์นิใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดพีรอ้มต่อการจดัหารายได ้

 �  

(2) ให้บริการซ่อมแซม ปรบัปรุง และบํารุงรกัษา
ทรพัยส์นิ เพื
อใหผู้เ้ช่าสามารถใชง้านทรพัยส์นิ
ไดต้ามปกต ิ

 �  
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ลกัษณะงาน 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์
(บุคคลภายนอก) 

หมายเหต ุ

(3) วางแผนการตลาด/กลยุทธ์ในการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

�  ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
( บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ) 
จัด เ ต รี ย ม แ ล ะ นํ า ส่ ง
ข้อมูลให้แก่ฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื
อใช้
ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น
การตลาด และกําหนด
กลยุทธ์ ในการจัดหา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 

(4) จดัหาผูเ้ช่าทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทรสัต ์ � �  

(5) ดําเนินการติดตามทวงถามค่าเช่าค้างชําระ 
รวมถงึการออกหนงัสอืตดิตามทวงถามหนีL 

� � � ก ร ณี ลู ก ค้ า ทั 
ว ไ ป 
ผู้ บ ริ ห า ร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
(บุคคลภายนอก) เป็น
ผูต้ดิตาม 

� ก ร ณี ลู ก ค้ า ที
 ต้ อ ง
ติ ด ต า ม เ ป็ น ก ร ณี
พิเศษ  ฝ่ ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็น
ผูต้ดิตาม 

(6) ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
เช่าทรพัย์สนิในการขอหรอืต่อใบอนุญาตต่าง 
ๆ กับหน่วยงานราชการที
เกี
ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า 

 �  

(7) จดัใหม้กีารประกนัภยัทรพัยส์นิของกองทรสัต์
อย่างเพยีงพอตามกฎเกณฑท์ี
เกี
ยวขอ้ง 

�   

(8) ประสานงานกบัฝา่ยพฒันาธุรกจิเพื
อตรวจสอบ
ทรัพย์สิน เมื
อกองทรสัต์มีแผนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัเพิ
มเตมิ 

�  � ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์กับ
ฝ่ายพฒันาธุรกิจร่วม
ตรวจสอบทรพัยส์นิ 

(9) รบัเรื
องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที
เกี
ยวกบั
การใหบ้รกิารจากจากผูเ้ช่า 

�   
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9.4.5 ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน 
ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตัิงานมหีน้าที
หลกัในการกํากบัดูแลให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีารปฏบิตัิหน้าที
              

ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั Lงทรสัต ์รวมทั Lงกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัที
เกี
ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี
ออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลที
เกี
ยวขอ้ง เพื
อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มกีารกํากบัดูแลกจิการ 

ที
ด ีตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานกํากบัดูแล รวมถงึดูแลเกี
ยวกบัขอ้รอ้งเรยีน

และขอ้พพิาท 

  รายละเอยีดหน้าที
และความรบัผดิชอบของฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน มดีงันีL 

(1) กํากับดูแลให้บริษัทในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือ กองทรัสต์ภายใต้การบริหารปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเติม) พระราชบญัญตั ิ

ทรสัต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (และที
มกีารแก้ไขเพิ
มเติม) รวมทั Lงกฎเกณฑ์ ประกาศ และ

ขอ้บงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 

(2) ตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกี
ยวกบัการทําธุรกรรม และ/หรอื สญัญาใดๆ ในนามของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และ/หรือ กองทรัสต์ภายใต้การบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง ตลอดจน

ตรวจสอบขอ้มูลกฎหมายของอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนและความสามารถของคู่สญัญาใน

การเขา้ทาํนิตกิรรม ความครบถว้น ถูกตอ้ง และการมผีลบงัคบัไดต้ามกฎหมายของเอกสารสทิธแิละ/หรอื

สญัญาที
เกี
ยวขอ้ง 

(3) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เพื
อใหผู้บ้รหิารมกีารปฏบิตัหิน้าที
ในฐานะของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบักองทรสัต ์

(4) ดูแลและป้องกนัไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และบุคคลที
เกี
ยวโยงกนั โดย

ร่วมตรวจสอบการทาํธุรกรรมของกองทรสัตว์่าเป็นรายการเกี
ยวโยงหรอืไม่ และดแูลใหก้ารทาํธุรกรรมของ

กองทรสัตก์บับุคคลเกี
ยวโยงเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัที
เกี
ยวขอ้ง   

(5) กาํกบัดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัที
จําเป็นต่อบรษิทัฯ ซึ
งรวมถงึการเปิดเผย

การเปลี
ยนแปลงของข้อมูล (ถ้ามี) เพื
อให้บริษัทฯ ในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์สามารถดูแลติดตาม

คุณสมบตัขิองกรรมการและผูบ้รหิาร และควบคุมดูแลการทําธุรกรรมของกองทรสัต์กบับุคคลเกี
ยวโยงได้

อย่างถูกตอ้ง 

(6) ดําเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

และผูล้งทุนตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัที
เกี
ยวขอ้ง 

(7) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์โดยมกีารจดัเตรยีมระเบยีบวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนจดบนัทกึรายงานการประชุม  

(8) จดัใหม้รีะบบในการจดัเกบ็เอกสารทั Lงหมดที
เกี
ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์และ/หรอื

กองทรสัต ์รวมถงึเอกสารที
เกี
ยวกบัการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้โดยใหเ้ป็นไป

ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัที
เกี
ยวขอ้ง  
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(9) ประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายในที
บรษิทัฯ จะว่าจา้ง เพื
อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตัหิน้าที
ได้

อย่างสมบรูณ์ 

(10) ประสานงานกบัฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธใ์นการรบัเรื
องร้องเรยีนและ/หรอืขอ้เสนอแนะเกี
ยวกบั

กองทรสัต์จากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) เพื
อนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการขอ้ร้องเรยีน (หากจําเป็น) เพื
อ

หาทางดาํเนินการแกไ้ข ปรบัปรุง หรอื ชีLแจงต่อผูร้อ้งเรยีน  

(11) ดาํเนินการจดัการเมื
อมกีรณีพพิาทเกดิขึLน  

9.4.6 ฝา่ยตรวจสอบภายใน  
ผูต้รวจสอบภายในไดร้บัการแต่งตั Lงโดยกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์มหีน้าที
ดแูลตรวจสอบใหก้ารปฏบิตัิ

หน้าที
ของทุกฝา่ยงานของบรษิทัฯ มกีารดาํเนินการเป็นไปตามขั Lนตอนการปฏบิตักิารในเรื
องต่าง ๆ ที
กําหนดไว้

ในระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยฝา่ยตรวจสอบภายในจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลของกรรมการอสิระ 

รายละเอยีดหน้าที
ความรบัผดิชอบของฝา่ยตรวจสอบภายใน มดีงันีL 

(1) กาํหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที
ของฝา่ยงานต่าง ๆ ในทุกตน้ปี 

(2) ดาํเนินการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที
ตามแผนงานที
กาํหนดไว ้และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการ

อสิระ 

(3) ตดิตามการแกไ้ข/การตอบสนองจากฝ่ายจดัการในเรื
องขอ้บกพร่องที
ตรวจพบ รวมทั Lงจดัทํารายงานการ

ตดิตามการแกไ้ข และนําเสนอต่อกรรมการอสิระ 

(4) สอบทานความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ จะว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทําหน้าที�เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายกฎหมายและกาํกบั

การปฏิบติังาน จะเป็นผูป้ระสานงานเพื�อให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถทาํหน้าที�ตามที�กล่าวข้างต้น

ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั .งจะดาํเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในนําเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน

ต่อกรรมการอิสระและคณะกรรมการบริษทั 

  

 
9.5 นโยบายในการจดัการกองทรสัต ์และการจดัโครงสรา้งเงินทุนของกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสญัญาก่อตั Lง 

ทรสัต์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที
ดีที
สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม และเพื
อให้ผู้จดัการกองทรสัต์สามารถ

บรหิารจดัการกองทรสัต์ได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึได้จดัให้มรีะบบงานที
มกีาร

ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏบิตังิานที
มคุีณภาพดงันีL  

1. ระบบการบรหิารและจดัการความเสี
ยงที
เกี
ยวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์

2. ระบบการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. ระบบการคดัเลอืกบุคลากรและการตดิตามดแูลคุณสมบตัขิองบุคลากรที
เกี
ยวขอ้งกบัการดาํเนินการของ

กองทรสัต ์

4. ระบบการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน 

5. ระบบการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์
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6. ระบบการปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน  

7. ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน 

8. ระบบการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 

9. ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

สําหรับการจดัการโครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบการจดัหาเงินทุนสําหรับ

กองทรสัต ์โดยฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัจะเป็นผูด้แูลจดัการใหก้องทรสัตม์กีารจดัหาเงนิทุนจาก

แหล่งที
เหมาะสม มีโครงสร้างทางการเงินที
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในร่างสญัญาก่อตั Lงทรสัต์หรือ

หลกัเกณฑ์ตามประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทและการพจิารณาให้

ความเหน็ชอบจากทรสัต ี ซึ
งระบบการจดัหาเงนิทุนสาํหรบักองทรสัตส์ามารถสรุปไดด้งันีL 

1. ฝ่ายพฒันาธุรกิจนําเสนอรายละเอียดความต้องการในการใช้เงินทุนให้ฝ่ายการเงินและนักลงทุน

สมัพนัธพ์จิารณาความเหมาะสมของความต้องการในการใชเ้งนิทุน ผลกระทบต่อภาพรวมโครงสรา้ง

ทางการเงนิของกองทรสัต์ และตรวจสอบหลกัเกณฑก์ารจดัหาเงนิทุนตามที
กําหนดไว้ในร่างสญัญา

ก่อตั Lง ทรสัต ์หรอื หลกัเกณฑต์ามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

2. ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธพ์จิารณาทางเลอืกต่างๆ ในการจดัหาเงนิทุน และจดัทําแผนงานการ

จดัหาแหล่งเงนิทุนที
เหมาะสม โดยปฏบิตัติามขั Lนตอนการจดัหาเงนิทุน ซึ
งไดแ้ก่ 

2.1 ขั Lนตอนการจดัหาเงนิทุนจากการเพิ
มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์

2.2 ขั Lนตอนการจดัหาเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

2.3 ขั Lนตอนการจดัหาเงนิทุนโดยการออกหุน้กู ้(Debenture) 

 

9.5.1 ระบบการบรหิารและจดัการความเสี �ยงที �เกี �ยวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์

1. การลงทุนในทรพัยส์นิหลกั 

  ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มรีะบบในการดูแล บรหิาร และจดัการความเสี
ยงในเรื
องการลงทุนของกองทรสัต์ ที


สาํคญัสรุปได ้ดงันีL 

1. ฝา่ยพฒันาธุรกจิจะเป็นผูส้รรหาโอกาสในการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั และดาํเนินการตรวจสอบใน

เบืLองตน้เพื
อพจิารณาว่าการลงทุนดงักล่าวเหมาะสมตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของ

กองทรสัต์ กฎหมายที
เกี
ยวข้อง และ หลกัเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ 

จากนั LนจงึนําเสนอรายงานการลงทุนเบืLองตน้ใหก้บัประธานเจา้หน้าที
บรหิารพจิารณาอนุมตั ิ

2. กรณีที
ประธานเจา้หน้าที
บรหิารอนุมตัริายงานการลงทุนเบืLองต้น ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะดําเนินการ

ตรวจสอบและสอบทานรายละเอียดของทรพัย์สนิ (Due Diligence) อย่างละเอยีด ซึ
งรวมถึง

ขอ้มลู เอกสารสทิธิ g และเอกสารต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้งตามหลกัเกณฑเ์กี
ยวกบัการลงทุนในทรพัยส์นิ

ซึ
งสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตลอดจนการประเมนิความเสี
ยงดา้นต่างๆ ที
อาจเกดิขึLน

จากการลงทุนในทรพัยส์นินั Lน   
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3. ดาํเนินการใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
จะลงทุนโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระภายนอก 

และร่วมสอบทานรายงานการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิตามหลกัเกณฑท์ี
กําหนดไวใ้นประกาศของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื
อใชเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

4. ดําเนินการนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตั ิ โดยภายหลงัจากที
ได้รบัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบริษัท  ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะดําเนินการส่งข้อมูลการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว

ใหท้รสัตพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ทั LงนีL ขึLนอยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี


สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด (และที
สาํนกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลี
ยนแปลง)  

(กรณีการพจิารณาการลงทุนในทรพัยส์นิครั 3งแรกก่อนจดัตั 3งกองทรสัต์ ไม่ต้องผ่านการเหน็ชอบ

จากทรสัต)ี 

5. ดาํเนินการตามกระบวนการที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Lงทรสัตแ์ละสญัญาต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการ

ลงทุนในทรพัยส์นิ 

2. การจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกั 

 ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการกาํกบัดแูลการจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกั ดงันีL 

1. ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะเป็นผู้พจิารณาการจําหน่ายไปซึ
งทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑต่์างๆ ที
เกี
ยวขอ้ง โดยพจิารณาจากความสมเหตุสมผลและราคา รวมทั Lงตรวจสอบมูลค่า

ทรพัย์สนิที
เหลอือยู่ของกองทรสัต์ภายหลงัการจําหน่ายไป ไม่ให้คงเหลอืตํ
ากว่า 500 ล้านบาท 

จากนั LนจงึนําเสนอรายงานเบืLองตน้ใหก้บัประธานเจา้หน้าที
บรหิารพจิารณาอนุมตั ิ

2. กรณีที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารอนุมัติ ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะดําเนินการให้มีการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินที
จะลงทุนโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระภายนอก และร่วมสอบทานรายงาน                       

การประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไวใ้นประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. เพื
อใช้

เป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจ 

3. ดําเนินการนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิ  โดยภายหลงัจากที
ไดร้บัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบรษิทั   ฝา่ยพฒันาธุรกจิจะดาํเนินการสง่ขอ้มลูการจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิดงักล่าว

ใหท้รสัตพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ทั LงนีL ขึLนอยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที


สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด (และที
สาํนกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลี
ยนแปลง) 

4. ดาํเนินการตามกระบวนการที
กําหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Lงทรสัต์และสญัญาต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการ

จาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิ 

3. การลงทุนในทรพัยส์นิอื
นเพื
อการบรหิารสภาพคล่องและกระแสเงนิสด 

 ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์เีกณฑใ์นการควบคุมดแูลการลงทุนในทรพัยส์นิอื
นที
มใิช่ทรพัยส์นิหลกัเพื
อการบรหิาร

สภาพคล่องและกระแสเงนิสดของกองทรสัต ์ดงันีL 
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1. ตรวจสอบประเภทของทรพัย์สนิอื
นที
ต้องการลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในร่าง

สญัญาก่อตั Lงทรสัต ์หรอื ตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด   

2. ตรวจสอบสดัส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิอื
นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในร่างสญัญา

ก่อตั Lงทรสัต ์หรอื ตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด   

3. ดาํเนินการใหป้ระธานเจา้หน้าที
บรหิาร คณะกรรมการบรษิทั หรอื ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์อนุมตัิ

การลงทุน ดงันีL 

3.1 การลงทุนในทรพัยส์นิที
มมีลูค่าตํ
ากว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานเจา้หน้าที
บรหิาร 

3.2 การลงทุนในทรพัยส์นิที
มมีลูค่าตั Lงแต่รอ้ยละ 10 (สบิ) ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์

ขึLนไป ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3.3  การลงทุนในทรัพย์สินที
มีมูลค่าตั Lงแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ

กองทรสัตข์ึLนไป ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ทั LงนีL อํานาจการอนุมตัอิาจมกีารเปลี
ยนแปลง โดยใหข้ึLนอยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตาม

กฎเกณฑท์ี
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด (และที
สาํนกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลี
ยนแปลง) 

4. มวีตัถุประสงคเ์พื
อบรหิารสภาพคล่องของกองทรสัต ์

 

4. ระบบการตดิตาม วเิคราะห ์และประเมนิความเสี
ยงที
เกี
ยวกบัการลงทุนและบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

1. ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดให้มีการประเมินความเสี
ยงที
 เหมาะสมกับประเภท

อสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ในกรณีที
มกีารว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้บ้รหิาร

อสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที
เป็นผู้ดําเนินการประเมินความเสี
ยงตามหลกัการที
เหมาะสมอย่าง

สมํ
าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ
ง) ครั Lง และตามความจาํเป็นของแต่ละสถานการณ์ 

2. ภายหลงัการประเมนิความเสี
ยง ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(บุคคลภายนอก) ตอ้งรายงานผลการประเมนิความเสี
ยง ความคดิเหน็ พรอ้มทั Lงมาตรการจดัการ

ความเสี
ยง ใหก้บัประธานเจา้หน้าที
บรหิารเพื
อทราบโดยไม่ล่าชา้ 

3. ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ รายงานผลการประเมินให้กับ

คณะกรรมการบรษิทั ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ซึ
งจะจดัใหม้ขี ึLนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 

(หนึ
ง) ครั Lง และตามความจาํเป็นของสถานการณ์ 

4. ในกรณีที
การประชุมคณะกรรมการบรษิัทพบปจัจยัความเสี
ยงที
อาจมผีลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของกองทรสัต์ ที
ประชุมจะแจ้งต่อฝ่ายพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ เพื
อดําเนินการหาข้อมูล                 

เฝ้าติดตาม และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื
อร่วมกันหาแนวทางที
เหมาะสมในการแก้ไขหรือ              

ลดผลกระทบจากปจัจยัเสี
ยงดงักล่าว 
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5. คณะกรรมการบรษิทัอาจมมีตกิาํหนดแนวทางแกไ้ขหรอืบรรเทาความสี
ยงตามที
เหน็สมควร โดย

ผู้ที
เกี
ยวข้องจะต้องดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

ประธานเจา้หน้าที
บรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั โดยฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

5. ระบบควบคุมดแูลทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

กรณีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยมีการว่าจ้างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการ และประสานงานกับ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ผู้เช่าหลกั และผู้เช่ารายย่อยของกองทรัสต์ เพื
อกําหนด

แนวทางและหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิ นอกจากนีL ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะกํากับดูแลให้ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) และผู้เช่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์มกีารดําเนินการตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท์ี
ไดก้าํหนดไว ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีL 

1. จดัทําทะเบยีนทรพัย์สนิ โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอื ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(บุคคลภายนอก) จะเป็นผูเ้กบ็รกัษาทะเบยีนทรพัยส์นิไว ้และในการตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถว้น ฝา่ยอสงัหารมิทรพัยจ์ะประสานงานกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) เพื
อ

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในทะเบียนทรพัย์สนิ และตรวจนับทรพัย์สนิ 

รวมทั Lงการจัดทําบันทึกเพื
อตรวจนับ เพื
อยืนยันความมีอยู่จริงและครบถ้วนถูกต้องตาม

รายละเอยีดในทะเบยีนทรพัย์สนิ อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ
ง) ครั Lง และจดัการแก้ไขและปรบัปรุง

ขอ้มลูที
ไม่ถูกตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

2. ดาํเนินการรกัษา ซ่อมบาํรุง และปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํงานของทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์ห้

เป็นไปตามแผนการซ่อมบาํรุงของกองทรสัต ์ซึ
งจดัทาํโดยฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากขอ้มูล

สนับสนุนที
ได้รบัจากผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ภายใต้ความเห็นชอบของ

ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และทรัสตี โดยแผนการซ่อมบํารุงจะถูกจัดเก็บไว้ที
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย์ นอกจากนีL ฝ่ายบรหิารอสงัหาริมทรพัย์ยงัมีหน้าที
ดูแลและติดตามผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ใหด้ําเนินการตามแผนการซ่อมบํารุงภายใต้งบประมาณที
กําหนดไว้ ซึ
งจดัทํา

โดยฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานเจา้หน้าที
บรหิารและทรสัต ี

3. ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต ีหรอื ตวัแทน จะเขา้ตรวจสอบการทําหน้าที
ดูแลทรพัยส์นิ

ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า (Surprise 

Check) เป็นครั Lงคราว 

กรณีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยมีผูเ้ช่าหลกัซึ�งเป็นผูเ้ช่าเพียงรายเดียว 

กรณีกองทรสัต์เขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยมผีูเ้ช่าหลกัซึ
งเป็นผูเ้ช่าเพยีงรายเดยีว ฝ่ายบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์ร่วมกบั ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์ และฝ่ายบญัช ีมอีํานาจในการพจิารณา
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ตดัสนิใจในการดําเนินการต่างๆ พร้อมกําหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การปฏบิตัิให้กบัผู้เช่าหลกั 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย(์บุคคลภายนอก) และบุคคลที
เกี
ยวขอ้งดงัต่อไปนีL 

1. จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน โดยจะมอบหมายให้ผู้เช่าหลักร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(บุคคลภายนอก) เป็นผูจ้ดัทาํ และจดัสง่ใหฝ้า่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื
อตรวจสอบและใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการควบคุมการได้มาและจําหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิของกองทรสัต์ เมื
อมกีารได้มาหรอื

จําหน่ายซึ
งทรพัยส์นิ ผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย(์บุคคลภายนอก) จะต้องปรบัปรุง

ขอัมลูและนําสง่ใหฝ้า่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์และฝ่ายบญัช ี

ทุกไตรมาส 

2. ตรวจนับ และจดัทําบนัทกึการตรวจสอบทรพัยส์นิ อย่างสมํ
าเสมออย่างน้อยปีละ 1 (หนึ
ง) ครั Lง 

โดยจะดําเนินการร่วมกบัผูเ้ช่าหลกั และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) เพื
อยนืยนั

ความมอียู่จรงิและครบถว้นถูกตอ้งตามรายละเอยีดในทะเบยีนทรพัยส์นิ 

3. แจ้งให้ผู้เช่าหลักและผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ชีLแจงถึงเหตุผล ในกรณีที
               

ตรวจพบว่าทรพัยส์นิที
ตรวจนบัมคีวามแตกต่างกบัทะเบยีนทรพัยส์นิ เพื
อใหทุ้กฝ่ายที
เกี
ยวขอ้ง

ดาํเนินการปรบัปรุงขอ้มลูที
ไม่ถูกตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

4. ดําเนินการรกัษา ซ่อมบํารุง และปรบัปรุงประสทิธภิาพการทํางานของทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

ให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบํารุงของกองทรสัต์ โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ฝ่ายการเงนิ

และนักลงทุนสมัพันธ์ และฝ่ายบัญชี จะแจ้งไปยังผู้เช่าหลักและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

(บุคคลภายนอก) เพื
อกําหนดใหจ้ดัทําแผนการซ่อมแซมและบํารุงรกัษาทรพัยส์นิ และนําเสนอ

เพื
อขอความเหน็ชอบจากฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่าย

บญัช ีและทรสัต ีนอกจากนีL ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์และ

ฝ่ายบญัช ียงัมหีน้าที
ดูแลและตดิตามผูเ้ช่าหลกั และบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ใหด้ําเนินการตาม

แผนการซ่อมบาํรุงภายใตง้บประมาณที
กาํหนดไว ้

 

 

6. ระบบการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 

 ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะมี

การควบคุมดูแลให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ที
กองทรัสต์แต่งตั Lง ทําหน้าที
บริหาร

ทรัพย์สินเพื
อให้บรรลุวัต ถุประสงค์และเพื
 อรักษาประโยชน์ที
ดีที
สุดของกองทรัสต์และผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ โดยผู้จดัการกองทรสัต์มรีะบบในการดําเนินการและควบคุมดูแลผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(บุคคลภายนอก) ดงันีL 

การกาํกบัดแูลรายเดอืน 
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ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะควบคุมดูแลการค้างชําระหนีLของผูเ้ช่า  โดยจะดําเนินการตรวจสอบ

จากรายงานยอดการคา้งชาํระที
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) จดัทําขึLนในทุก ๆ เดอืน 

และตรวจสอบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) มกีารจดัทําเอกสารการตดิตามหนีLอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นหรอืหรอืไม่ 

การกาํกบัดแูลรายไตรมาส 

(1) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะควบคุมดูแลกระบวนการหาลูกคา้ที
จะมาเช่าทรพัยส์นิหลกั

ของกองทรัสต์ โดยในทุก ๆ รายไตรมาสจะดําเนินการตรวจสอบเอกสารที
ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ใชใ้นการทําการตลาดเพื
อหาผูเ้ช่า เพื
อใหม้ั 
นใจว่าผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) มกีารดําเนินการอย่างโปร่งใส ไม่มคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์เกดิขึLน โดยดําเนินการตรวจสอบอย่างน้อยในเรื
องของการนําเสนอทรพัยส์นิ

ให้เช่าในแต่ละที
ตั Lงอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่ให้ความสําคญักบัชื
อเจ้าของกรรมสทิธิ g และ

ตรวจสอบในเรื
องของการกําหนดราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการกําหนดราคาที
เอืLอ

ประโยชน์ต่อเจา้ของทรพัยส์นิรายใดรายหนึ
งหรอืไม่ ทั LงนีL ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะทาํ

การตดิต่อลกูคา้เป้าหมาย โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้า (Surprise Check) เป็นครั Lงคราว 

ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) มกีารปฏบิตัิหน้าที
อย่างเป็นกลาง ไม่เอืLอ

ประโยชน์ต่อเจา้ของทรพัยส์นิหลกัรายใดรายหนึ
งเป็นการเฉพาะ 

(2) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะมกีารประชุมกบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 

เพื
อรบัฟงัการรายงานการใหเ้ช่าทรพัยส์นิหลกั สภาพการแข่งขนั และสภาวะอุตสาหกรรม

ที
เกี
ยวขอ้ง 

การกาํกบัดแูลรายปี 

(1) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

(บุคคลภายนอก) และบริษัทผู้ประเมินราคาทรพัย์สนิเพื
อให้มั 
นใจว่าทรพัย์สนิหลกัของ

กองทรสัต์มีอยู่ครบถ้วนไม่มีการต่อเติมเกินไปกว่าที
ได้รบัอนุญาตจากบรษิัท และเพื
อ

วตัถุประสงคใ์นการประเมนิราคาทรพัยส์นิประจาํปี 

(2) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะตรวจสอบเอกสารการทําประกนัภัยทรพัย์สนิหลกั เพื
อให้

มั 
นใจว่าทรพัยส์นิหลกัมกีารประกนัภยัอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

การซ่อมแซมทรพัยส์นิ 

ในการซ่อมแซมทรพัยส์นิ ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะดาํเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ

การซ่อมแซมทรพัยส์นิ ซึ
งรวมถงึรายชื
อผูซ่้อมแซม และค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนุมตัใิห้

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) ดําเนินการซ่อมแซม เพื
อให้มั 
นใจได้ว่าผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ได้ดําเนินการให้มกีารซ่อมแซมทรพัย์สนิโดยปราศจากความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ   
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การตดิตามและควบคุมการปฏบิตัหิน้าที
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 

(1)    ผู้จ ัดการกองทรัสต์จัดทําสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาอื
นๆที


เกี
ยวขอ้ง 

(2)    ภายหลังจากการลงนามในสญัญาว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาอื
นๆที


เกี
ยวข้อง ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะต้องมีอํานาจตรวจสอบและควบคุมผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยท์ี
ไดว้่าจา้ง ดงัต่อไปนีL 

2.1    หน้าที
ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

2.1.1 ดาํเนินการเพื
อใหม้ั 
นใจว่ารายไดท้ี
เกดิขึLนจากอสงัหารมิทรพัยน์ั Lนไดม้าโดย

วธิกีารใหเ้ช่าหรอืวธิกีารอื
นใด และบรหิารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั Lงทรสัต ์

2.1.2 จดัหาผู้เช่ารายย่อยเพื
อเช่าพืLนที
ในอสงัหารมิทรพัย์ ประสานงาน รวมถึง

เจรจากับผู้เช่ารายย่อยในการเข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือ

สญัญาอื
นใดที
เกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้ง  

2.1.3 เรียกเก็บ ติดตาม ทวงถามให้ผู้เช่ารายย่อยชําระเงินค่าเช่า เงินประกัน 

ค่าบรกิาร รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ

ค่าใช้จ่ายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง และหนีLสนิใดๆ (หากม)ี และการออกใบกํากบั

ภาษี ใบเสรจ็รบัเงนิชั 
วคราว และใบเสรจ็รบัเงนิ ในนามของกองทรสัต์ และ

นําสง่เงนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยโอนไปยงับญัชขีองกองทรสัต์

ตามที
ผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนด 

2.1.4 ดําเนินการเพื
อให้มั 
นใจว่าผู้เช่ารายย่อยปฏิบัติตามสัญญาทั Lงหมดที


เกี
ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี
ผูเ้ช่ารายย่อยเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั 

2.1.5 บํารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัย์ใหอ้ยู่ในสภาพที
ดเีพื
อพรอ้มนําออกให้เช่าหรอื

ขาย ซึ
งรวมถงึการซ่อมแซม ปรบัปรุง พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพ

ดแีละพรอ้มที
จะใชห้าผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา 

2.1.6 กาํกบัดแูลใหม้กีารประกนัวนิาศภยัต่ออสงัหารมิทรพัยแ์ละประกนัภยัความ

เสยีหายที
เกดิขึLนกบับุคคลภายนอก ใหม้คีวามคุม้ครองเพยีงพอตามจํานวน

และมูลค่าของอสงัหาริมทรพัย์หลักที
กองทรัสต์เข้าลงทุน พร้อมทั Lงระบุ

กองทรสัต์เป็นผู้รบัผลประโยชน์ โดยให้การประกนัภยัทั Lงสองกรณีเป็นไป

ตามรายละเอยีดและขอบเขตความคุม้ครองที
ผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนด 

2.1.7 พจิารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหารมิทรพัย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้เช่าราย

ย่อยหรอืกองทรสัต์ รวมถงึส่งรายงานการตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่

ผู้จดัการกองทรสัต์ เมื
อมกีารทําสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหม่ ต่ออายุ
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สญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือเมื
อสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิม

สิLนสดุลง แลว้แต่กรณี 

2.1.8 รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูลและเอกสารทั Lงหมดเกี
ยวกับ

อสงัหารมิทรพัยห์รอืกรรมสทิธิ gหรอืสทิธปิระโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่

ผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรือ ทรสัตี ซึ
งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะสญัญา

ต่างๆ ที
จ ัดทําขึLนระหว่างผู้จ ัดการกองทรัสต์  และ/หรือ ทรัสตี กับ

บุคคลภายนอกเกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัย ์เพื
อประโยชน์ของกองทรสัต ์

2.1.9 ตรวจสอบและชําระค่าใช้จ่ายใดๆ ที
เกี
ยวข้องกับการบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรพัย์หรือค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบัสญัญาที
ทํากบัผู้เช่ารายย่อยหรือ

สญัญาอื
นใดเกี
ยวกบัอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายอื
นใดของกองทรสัต์

ในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยต์ามที
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์นุมตั ิ

2.1.10 จดัเตรยีมและเสนอรายงานประจาํเดอืนซึ
งแสดงถงึรายรบั-รายจ่าย เงนิคา้ง

รบั และเงินค้างจ่าย และบญัชทีดลองรายเดอืนที
เกี
ยวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึเอกสารอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 

2.1.11 จัดเตรียมและเสนอรายงานประจําไตรมาสในเรื
องสภาวะตลาดซึ
งมี

รายละเอยีดเกี
ยวกบัการเคลื
อนไหวของสภาวะตลาดและจาํนวนของลูกคา้ที


เขา้มาเยี
ยมชมอสงัหารมิทรพัยใ์นแต่ละไตรมาส 

2.1.12 จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และ

นําเสนอแผนการดําเนินงานประจําปีในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

ต่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2.2 การจดัทาํบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

2.2.1 จัดให้มีบัญชีและรายงานต่างๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์ซึ
งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีงรายงานรบัชาํระหนีLประจาํวนั รายงาน

ลกูหนีLคา้งชาํระ ณ วนัทาํการสดุทา้ยของเดอืน รวมทั Lงเอกสารหลกัฐานใดๆ 

ที
เกี
ยวกบัรายไดจ้ากการดาํเนินงานโดยรวมของกองทรสัต ์และค่าใชจ้่ายใน

การบรหิารจดัการ เพื
อจดัส่งบญัชรีายงานและเอกสารดงักล่าวใหผู้้จดัการ

กองทรสัต ์ภายในระยะเวลาที
กาํหนด 

2.2.2 บรหิารจดัการเงนิสดย่อยหมุนเวยีน (Petty Cash) ตามที
ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ได้อนุมตัิ รวมถึงจดัเตรยีมรายงานการใช้จ่ายเบด็เตลด็สําหรบัเบกิเงนิคนื

จากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2.2.3 อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผูจ้ดัการ

กองทรสัตต์ามที
ผูจ้ดัการกองทรสัตร์อ้งขอ 

2.3 หน้าที
ในสว่นการทาํการตลาด 
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2.3.1 ให้คําแนะนําแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ในเรื
องที
เกี
ยวข้องกบัการจดัการและ

การตลาดของอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวม ตลอดจนกลยุทธด์า้นการลงทุนและ

นโยบายการลงทุน เพื
อใหก้ารดําเนินการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตั Lง 

ทรสัต ์

2.3.2 ทาํการตลาดและจดัหาผูเ้ช่ารายย่อย ซึ
งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการอํานวย

ความสะดวกในการเยี
ยมชมอสงัหาริมทรพัย์ตามที
ได้รบัการร้องขอ การ

ตอบขอ้สงสยั การใหข้อ้มูลที
เกี
ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์และกจิกรรมอื
น

ใดที
นํามาซึ
งรายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์ 

2.3.3 ให้คําแนะนําแก่ผู้จดัการกองทรสัต์เกี
ยวกบัสภาพหรอืแนวโน้มของสภาวะ

ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และผลกระทบที
จะมต่ีอกองทรสัตจ์ากสภาวะดงักล่าว 

(3)    เมื
อมกีารเขา้ทาํสญัญาว่าจา้งบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละสญัญาอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ผูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์ละทรสัตจีะเป็นผูต้รวจสอบการปฏบิตัติามสญัญา 

(4)    ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคุมและตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ที
ไดก้าํหนดในสญัญา หากพบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระทําการฝ่าฝืนหรอืละเวน้ไม่

ปฏบิตัติามสญัญาในขอ้ตกลงที
มคีวามสาํคญั รวมถงึขอ้กําหนดเกี
ยวกบัอํานาจการอนุมตั ิ

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องรายงานเรื
องดงักล่าวให้แก่ประธานเจ้าหน้าที
บรหิาร

ทราบโดยไม่ล่าช้า เพื
อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในลําดับต่อไป โดย

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ทรสัตีอาจมีมติหรือกําหนดมาตรการเพื
อจดัการเรื
อง

ดังกล่าวตามที
เห็นสมควร รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา ทั LงนีL  ขึLนอยู่กับ

สถานการณ์ที
เกดิขึLนเป็นกรณีๆ ไป  

 

7. การคดัเลอืก/แต่งตั Lงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผู้จดัการกองทรสัต์จะมีการว่าจ้างผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยคดัเลือกจากผู้ที
มีประสบการณ์ในการ

บริหารทรพัย์สนิในแต่ละประเภทที
กองทรสัต์ลงทุน  โดยให้เป็นไปตามหลกัเณฑ์การแต่งตั Lงผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ที
กําหนดขึLนโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ
งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กล่าวรวมถึงการ

ดาํเนินการในเรื
องเกี
ยวกบัการเปลี
ยนตวัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์ว้ย ทั LงนีL ในกรณีที
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มี

การยกเลกิการว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอื อยู่ระหว่างการคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์าย

ใหม่ ผู้จ ัดการกองทรสัต์โดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะทําหน้าที
บริหารอสงัหาริมทรพัย์นั Lนแทน 

จนกว่าจะสามารถหาผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์าทาํหน้าที
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

8. การคดัเลอืกผูเ้ช่าหลกัหรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยผ่์านผูเ้ช่าหลกั 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
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ในกรณีที
กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์โดยมผีูเ้ช่าหลกัซึ
งเป็นผูเ้ช่าเพยีงรายเดยีว ผูจ้ดัการ

กองทรัสต์จะมีการว่าจ้างผู้เช่าหลกัหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ผ่านผู้เช่าหลกั ตามหลกัเกณฑ์การ

คดัเลอืกที
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้าํหนดไว ้

 

9. การคดัเลอืกผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดจ้ดัใหม้รีะบบประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิโดยสอดคลอ้งกบัที
สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด กล่าวคอื  

1. กองทรสัตต์อ้งประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอย่างเตม็รูปแบบที
มกีารตรวจสอบเอกสารสทิธ ิและเป็นไปเพื
อ

วตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน เมื
อมเีหตุการณ์ดงันีL 

(ก) เมื
อกองทรสัต์จะไดม้า หรอื จําหน่ายไปซึ
งอสงัหารมิทรพัย ์โดยใหป้ระเมนิล่วงหน้าไดเ้ป็น

เวลาไม่เกนิ 1 ปี 

(ข) เมื
อครบกาํหนด 2 ปี นบัแต่วนัที
มกีารประเมนิมลูค่าเตม็รปูแบบครั Lงล่าสดุ 

(ค) เมื
อปรากฏเหตุการณ์ หรือ การเปลี
ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ

อสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตล์งทุนอย่างมนียัสาํคญั 

(ง) เมื
อทรสัต ีหรอื ผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตร์อ้งขอ 

2. กองทรสัต์ต้องมกีารสอบทานการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทุก 1 ปี นับแต่วนัที
มกีารประเมนิมูลค่าเต็ม

รปูแบบครั Lงล่าสดุ 

ในการดําเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรพัย์สินหลักที
กองทรัสต์จะทําการลงทุน หรือ ทรพัย์สินที


กองทรสัต์จะจําหน่ายออกไป หรอื การประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ในแต่ละปี  ผู้จดัการ

กองทรสัต์จะว่าจ้างผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระจากภายนอกเพื
อทําหน้าที
ดงักล่าว โดยจะคดัเลอืกผู้

ประเมนิตามหลกัเกณฑแ์ละขั Lนตอนการคดัเลอืกที
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้าํหนดไว ้

 

 

 

 

10. การสอบทานรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะมกีารสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิซึ
งจดัทําโดยผู้ประเมินมูลค่า

ทรพัยส์นิอสิระ ดงันีL 

1. สอบทานความครบถว้นของจาํนวนทรพัยส์นิที
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการประเมนิ 

2. สอบทานความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานที
ใชใ้นการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
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3. สอบทานวธิกีารที
ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระใช้ในการประเมนิราคาทรพัย์สนิ และราคาประเมนิ

ทรพัยส์นิที
คาํนวณไดจ้ากแต่ละวธิ ี

4. สอบทานความสมเหตุสมผลของวธิกีารประเมนิราคา ที
ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระเลอืกใชใ้นการ

สรุปราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

 

11. การจดัการเกี
ยวกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูเ้ช่า 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าํนึงถงึการใหบ้รกิารและการอํานวยความสะดวก รวมถงึการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดี

ต่อผูเ้ช่า จงึจดัใหม้รีะบบและขั Lนตอนสาํหรบัผูเ้ช่าใหส้ามารถตดิต่อ หรอื รอ้งเรยีนเกี
ยวกบัการใหบ้รกิาร 

โดยมสีาระสาํคญั ดงัต่อไปนีL 

1. ผูเ้ช่าสามารถตดิต่อ หรอื รอ้งเรยีนต่อฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดโ้ดยตรง ผ่านทางขอ้มูลการตดิต่อ

ที
ไดแ้จง้ไวก้บัผูเ้ช่า 

2. ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยด์ําเนินการตรวจสอบและวเิคราะหส์าเหตุขอ้รอ้งเรยีนและแจง้ใหป้ระธาน

เจา้หน้าที
บรหิารทราบ 

3. นอกจากนีL เพื
อให้เกดิความมั 
นใจว่าเรื
องร้องเรยีนดงักล่าวได้ถูกตอบรบัและจดัการอย่างครบถ้วน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะกาํหนดใหม้กีารเขา้พบ หรอื ประชุมร่วมกบัผูเ้ช่าโดยตรงอย่างสมํ
าเสมอ 

12. แนวทางการจดัการกบัความเสี
ยงที
อาจเกดิขึLนกบักองทรสัต ์

ผูร้บัผดิชอบหลกั : ฝา่ยพฒันาธรุกจิ 

ประเภทความเสี�ยง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 

การเปลี
ยนไปของสภาพและ

สถานะของทรพัย์สนิก่อนการ

เขา้ลงทุนของกองทรสัต ์

• ความไม่ ถูกต้อ งของข้อมูลที


เปิดเผยต่อสาธารณะ 

• ค ว า ม เ สี
 ย ง ที
 เ พิ
 ม ขึL น  แ ล ะ

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จ่ า ย

ป ร ะ โ ย ช น์ ต อบ แ ท น ใ ห้ ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ที
เปลี
ยนแปลงไป 

เปรยีบเทยีบกบัประมาณการและ

ขอ้มลูที
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

ฝ่ายพัฒนาธุ รกิจ เ ป็นผู้ ร ับผิดชอบและ

ประสานงานกับฝ่ายการเงินและนักลงทุน

สัมพันธ์ เพื
อการวิเคราะห์และศึกษาถึง

ผลกระทบของการเปลี
ยนไปของสภาพและ

สถานะของทรพัย์สนิ และดําเนินการหารือ

กบัที
ปรกึษาทางการเงนิ ที
ปรกึษากฎหมาย 

และ/หรือ หน่วยงานอื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง โดย

อาจจะพิจารณาให้ผู้จําหน่ายทรัพย์สินคํLา

ประกนัการมผีูเ้ช่า หรอื ตดัสนิใจไม่ลงทุนใน

ทรัพย์สินดังกล่าว โดยนําส่งแนวทางการ

จดัการใหค้ณะกรรมการบรษิัทเพื
อพจิารณา

อนุมัติ และขอความเห็นชอบจากทรสัตีใน

ลาํดบัต่อไป 
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ผูร้บัผดิชอบหลกั : ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ประเภทความเสี�ยง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ของการขายพืLนที
 เช่ าของ

ผู้ บ ริห า รอสังห า ริมทรัพ ย์

(บุคคลภายนอก) 

 

โอกาสในการสญูเสยีรายได้ของ

กองทรสัต ์
• ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์กํ าหนดให้

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) มี

การจัดทําระบบการหาผู้เช่า ข้อตกลงและ

กฎเกณฑ์ เพื
อให้การขายพืLนที
เช่ามีความ

เป็นกลาง และโปร่งใสพรอ้มทั Lงนําส่งรายงาน

การติดต่อของลูกค้าที
สนใจจะเช่าพืLนที
 ให้

ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์รับทราบอย่าง

สมํ
าเสมอ  

• ฝ่ า ย บ ริห า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รัพ ย์ กํ า ห น ด

ผลปร ะ โย ช น์ที
 ชัด เ จน ใ ห้กับผู้ บ ริห า ร

อสงัหารมิทรพัยเ์พื
อจงูใจในการขายพืLนที
เช่า 

• ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ติดต่อลูกค้า

เป้าหมาย โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

(Surprise Check) เป็นครั Lงคราว เพื
อ

ตรวจสอบว่ าผู้บริห ารอสังหาริมทรัพย ์

(บุคคลภายนอก) มีการปฏิบัติหน้าที
อย่าง

เ ป็นกลาง ไม่ เอืLอประโยชน์ ต่อเจ้าของ

ทรพัยส์นิหลกัรายใดรายหนึ
งเป็นการเฉพาะ 

ลกูคา้ไม่ชําระค่าเช่าและมยีอด

คา้งชาํระ 

โอกาสในการสญูเสยีรายไดข้อง

กองทรสัต ์
• ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์เป็นผูร้บัผดิชอบ

ประสานงานกับฝ่ายบัญชี และผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ติดตาม

ทวงถามให้ลูกค้าชําระยอดค้าง โดยออก

จดหมายแจ้งเตือน และ/หรือ เข้าพบลูกค้า

เพื
อใหท้ราบถงึสาเหตุของการชําระเงนิล่าชา้ 

และพจิารณาดาํเนินการตามความเหมาะสม 

• ในกรณีที
มีการดําเนินคดีตามกฎหมายฝ่าย

บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะต้องนําเสนอ

ประธานเจา้หน้าที
บรหิารเพื
อพจิารณาอนุมตั ิ
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ผูร้บัผดิชอบหลกั : ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประเภทความเสี�ยง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 

รายได้จากการดําเนินงาน

ของกองทรสัต์ตํ
ากว่า หรอื 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน

ของกองทรัสต์ สูงกว่าที


ค า ด ก า ร ณ์ ไ ว้ อ ย่ า ง มี

สาระสาํคญั 

• เกิดความแตกต่างระหว่างผลการ

ดํ า เ นิ น ง า น ที
 เ กิ ด ขึL น จ ริ ง กั บ

งบประมาณ และการคาดการณ์โดย

นกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์

• สภาพคล่องและความสามารถในการ

ชาํระดอกเบีLยและเงนิตน้ 

• ความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

• ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่าย

บญัช ี จะเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารจดัการ

รายไดแ้ละควบคุมค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที
เกดิขึLน

ร่วมกบัทุกฝ่ายงานที
เกี
ยวขอ้งให้สอดคล้อง

กับงบประมาณที
วางแผนไว้  โดยทุกสิLน  

ไตรมาสและทุ กสิLน ปี จ ะจัดทํ า รายงาน

เปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลการดําเนินงาน

ที
เกิดขึLนจริงกับงบประมาณที
วางแผนไว ้

จากนั Lนจึงนําเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที


บรหิาร 

• ในกรณีที
เกดิค่าใชจ้่ายเพิ
มเตมินอกเหนือจาก

ที
ระบุไว้ในงบประมาณประจําปีที
ทรัสตี

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ฝ่ ายที


เกี
ยวข้องกับการทํารายการจะร่วมกบัฝ่าย

การเงินและนักลงทุนสมัพนัธ์และฝ่ายบญัช ี

จะตอ้งนําเสนอรายละเอยีดค่าใชจ้่ายเพิ
มเตมิ

ดงักล่าวใหก้บัประธานเจ้าหน้าที
บรหิารเพื
อ

พิจารณาอนุมัติเบืLองต้น ก่อนนําส่งเรื
อง

ใหท้รสัตเีหน็ชอบในลาํดบัต่อไป 

 
ผูร้บัผดิชอบหลกั : ฝา่ยบญัช ี

ประเภทความเสี�ยง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 

ข้อมูลที
ได้รับจากผู้บริหาร

อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์

(บุคคลภายนอก) ไม่ถูกตอ้ง 

รายงานทางการเงินผิดพลาดและ

ขาดความน่าเชื
อถอื 

ฝ่ายบัญชีตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที
ได้รับจาก

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) โดย

เปรียบเทียบกบัข้อมูลที
ฝ่ายบญัชีจดัทําขึLนเอง

เพื
อให้มั 
นใจว่ าข้อมูลที
ได้รับจากผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ถูกต้องและ

ครบถว้น  
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9.5.2 ระบบการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลที �เกี �ยวโยงกนั 
 ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

 

ระบบการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลที
อาจมคีวาม

ขดัแยง้ กล่าวคอื ฝ่ายพฒันาธุรกจิและฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตัิงานจะร่วมกนัดูแลใหก้ารทําธุรกรรม

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันีL 

1. ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตั Lงทรสัต์ และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ตลอดจนไม่ขดักบักฎเกณฑ์ที
สํานักงาน 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และที
สาํคญัตอ้งเป็นไปเพื
อประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต ์

2. ตอ้งมคีวามสมเหตุสมผล กระทาํบนราคา และเงื
อนไขตลาดที
เป็นธรรม 

3. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมที
เรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราที
เป็นธรรมและเหมาะสม 

4. ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการทาํธุรกรรมจะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรม 

โดยฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิานจะทําหน้าที
ดูแลและป้องกนัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลที
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ผ่านการดาํเนินการดงันีL 

1. รวบรวมรายชื
อบุคคล หรอื นิตบิุคคลที
เขา้ข่ายเป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกนัและปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนั 

เพื
อนําส่งขอ้มูลให้ทรสัตีทุก 6 (หก) เดอืน เพื
อใชใ้นการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของกองทรสัต์กบั

บุคคลที
เกี
ยวโยง 

2. ตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมที
บุคคลเกี
ยวโยงของกองทรสัต์มสี่วนได้เสยีหรอืไม่ และจําเป็นต้องขอความ

เหน็ชอบจากทรสัต ีหรอืขออนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตก์่อนที
จะทาํธุรกรรมดงักล่าวหรอืไม่ 

3. หากเป็นธุรกรรมที
บุคคลเกี
ยวโยงของกองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยี จะดําเนินการใหฝ้่ายพฒันาธุรกจินําเสนอ

ธุรกรรมดงักล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที
บริหารพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งเรื
องให้ คณะกรรมการ

บรษิัทพจิารณาอนุมตั ิภายหลงัจากที
ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ฝ่ายกฎหมายและกํากบั

การปฏบิตังิานจะดําเนินการใหฝ้่ายพฒันาธุรกจินําเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรสัตเีพื
อพจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตั Lงทรสัต์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง ทั LงนีL ขึLนอยู่กบัขนาดของธุรกรรมและ

เป็นไปตามกฎเกณฑท์ี
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด (และที
สาํนกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลี
ยนแปลง) 

 

การเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้าํหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนเองและบุคคลที


เกี
ยวขอ้งครั Lงแรกที
เขา้ดํารงตําแหน่งต่อฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิาน และรายงานทุกครั Lงเมื
อมกีาร

เปลี
ยนแปลง โดยขอ้มลูดงักล่าวจะเกบ็ไวภ้ายในบรษิทัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทั LงนีL เพื
อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มี

ขอ้มูลประกอบการทํารายการที
เกี
ยวโยงกนั ซึ
งเป็นรายการที
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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รวมทั Lงเพื
อใชเ้ป็นขอ้มลูป้องกนัไมใ่หก้รรมการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธรุกรรม

ระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลที
เกี
ยวโยง 

 

การดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน 

เพื
อใหเ้กดิความโปร่งใสในการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/

หรอื พนกังานที
มหีน้าที
เกี
ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ต้องไม่ใชข้อ้มูลภายในของกองทรสัต์ซึ
งบรษิทัเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัตท์ี
เป็นสาระสาํคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื
อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื
นในทางที
มิ

ชอบ โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานที
มหีน้าที
เกี
ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน มหีน้าที
รายงาน

การถอืครองหน่วยทรสัตท์ุกครั Lงที
มกีารซืLอ ขาย หรอืโอนหน่วยทรสัต์ต่อฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิาน 

นอกจากนีL ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสง่ขอ้ความทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) แจง้หา้มการซืLอ ขาย หรอื 

โอนหน่วยทรสัต์ ภายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนัก่อนวนัเผยแพร่งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจาํปีต่อตลาดหลกัทรพัย ์ หรอื ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูภายในของกองทรสัตอ์นัมสีาระสาํคญัหรอืมผีลกระทบ

ต่อราคาหน่วยทรสัต ์

9.5.3 ระบบการคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการตดิตามดแูลคุณสมบตัขิองบุคลากรที �เกี �ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินการของกองทรสัต ์ 
 

 ระบบในการคดัเลอืกบุคลากรที
เกี
ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต ์

 ผูร้บัผดิชอบหลกั: ประธานเจา้หน้าที
บรหิาร 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื
อทําหน้าที
บริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์การทํางานในหน้าที
ที
เกี
ยวขอ้งเป็นสาํคญั เพื
อใหม้ั 
นใจไดว้่าบุคลากรดงักล่าวจะสามารถบรหิาร

กองทรสัตใ์หเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ ทั LงนีL ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมกีารตรวจสอบดว้ยว่าบุคลากร

ที
เป็นผูบ้รหิารมคุีณสมบตัติามที
ระบุไวใ้นประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงันีL 

1. เป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นบรหิารจดัการลงทุนหรอืการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยร์วมกนัเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริ
มเขา้ทาํงานกบับรษิทั 

2. เป็นผูท้ี
ไม่มลีกัษณะต้องห้ามของบุคคลที
มอีํานาจในการจดัการกองทรสัต์ ซึ
งเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุนโดยอนุโลม 

คณะกรรมการบรษิทั หรอื ผูไ้ดร้บัมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูด้แูลคดัเลอืกบุคลากรตามคุณสมบตัทิี
กล่าว

ไวข้า้งตน้ โดยมฝีา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานร่วมตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรดว้ย 

 

ระบบการตดิตามดแูลคุณสมบตัขิองบุคลากร 

 ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน 

ผู้จดัการกองทรสัต์มรีะบบในการติดตามดูแลให้บุคลากรที
เกี
ยวขอ้งกบัการดําเนินการของกองทรสัต์เป็นผู้มี

คุณสมบตัเิหมาะสม โดยมอบหมายใหฝ้า่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานดาํเนินการ ดงันีL 
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1. เมื
อกรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้อีาํนาจในการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัการแต่งตั Lง ฝ่ายกฎหมายและ

กํากบัการปฏบิตัิงานจะดําเนินการแจ้งกรรมการ/ผู้บรหิาร/ผู้มอีํานาจในการจดัการดงักล่าวให้ทราบถึง

ลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้อีาํนาจในการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2. ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตัิงานดําเนินการให้กรรมการ/ผู้บรหิาร/ผู้มอีํานาจในการจดัการ กรอก

ขอ้มลูและลงนามใน “แบบรบัรองประวติับุคคลที�จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอาํนาจใน

การจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย”์ เพื
อรบัรองว่าบุคคลดงักล่าวไม่

มลีกัษณะตอ้งหา้ม และใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอาํนาจในการ

จดัการ และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง” เพื
อแจ้งบรษิัทให้ทราบถึงขอ้มูลส่วนตวัและความสมัพนัธ์กบั

ผูเ้กี
ยวขอ้งของบุคคลดงักล่าว ซึ
งบรษิทัจะใชเ้ป็นขอ้มูลตรวจสอบการมสี่วนไดเ้สยีของบุคคลดงักล่าวใน

การทาํธุรกรรมใด ๆ กบักองทรสัต ์

3. ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานดาํเนินการแจง้ใหก้รรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้อีํานาจในการจดัการจดัทํา 

“แบบรบัรองประวติับุคคลที�เป็นหรอืจะเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูมี้อาํนาจในการจดัการกองทรสัต”์ 

และ “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง”และนําสง่

ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏิบตัิงาน อย่างน้อยปีละครั Lง หรือ เมื
อมีการเปลี
ยนแปลงข้อมูลในแบบ

รายงานทั Lง 2 แบบดงักล่าวขา้งตน้ 

4. หากมีการเปลี
ยนแปลงใด ๆ ที
มีนัยสําคัญ ฝ่ายกฎหมายและกํากับการปฏิบัติงานจะรายงานให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

5. คณะกรรมการบรษิทัรายงานใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปลี
ยนแปลงดงักล่าวขดัต่อกฎหมายที


เกี
ยวขอ้ง 

 

9.5.4 ระบบการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน  
ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการกาํกบัการปฏบิตังิาน ดงันีL 

1. ฝ่ายกฎหมายและกํากับการปฏิบัติงานดําเนินการศึกษา และรวบรวม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้งกบักองทรสัต ์ไดแ้ก่ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 (และที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) พระราชบญัญตัทิรสัต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (และที
มกีาร

แก้ไขเพิ
มเติม) รวมทั Lงประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และ

หน่วยงานอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 

2. ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานเขา้อบรม สมัมนา ตดิตามการเปลี
ยนแปลงของกฎเกณฑต์ามขอ้ 1 

ใหเ้ป็นปจัจุบนั พรอ้มเผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานทราบอย่างสมํ
าเสมอ 

3. ฝา่ยกฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิานดําเนินการใหบ้รษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของกองทรสัต์ให้

ถูกต้องและครบถ้วน โดยตรวจสอบจาก Check list ของขอ้มูลที
ต้องทําการเปิดเผยตามกฎเกณฑ์ที


เกี
ยวขอ้ง 
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4. ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานดาํเนินการใหก้รรมการ ผูบ้รหิารมกีารรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลที
มคีวามเกี
ยวขอ้ง ตามแบบฟอรม์ที
จดัทําขึLน (FORM LC-005) เพื
อใชเ้ป็น

ขอ้มูลประกอบการดําเนินตามขอ้กําหนดเกี
ยวกบัการทํารายการที
เกี
ยวโยงกนั รวมทั Lงจะดําเนินการให้

บุคคลดงักล่าวรายงานการเปลี
ยนแปลงขอ้มลู (หากม)ี 

5. ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานดาํเนินการใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลที
มอีาํนาจในการจดัการ

ของบรษิทัจดัทาํแบบรบัรองประวตัขิองบุคคลและนําสง่ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

6. ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานดาํเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัจดัทาํแบบรบัรองประวตับิุคคล

ที
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และนําสง่ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

 

9.5.5 ระบบการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์
ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานและฝา่ยบญัช ี

 ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามสาํคญัต่อการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนทั 
วไปเพื
อใหส้ามารถ

เข้าถึงข้อมูลของกองทรสัต์ได้อย่างสะดวก ทั 
วถึง และเท่าเทียมกนั โดยการเปิดเผยข้อมูลที
มีความถูกต้อง 

ครบถว้น และทนัเวลาอย่างสมํ
าเสมอ ทั Lงขอ้มูลทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน และขอ้มูลสาํคญัอื
นใด เพื
อใหผู้้

ถอืหน่วยทรสัต์และผู้ลงทุนได้ใช้ขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ 

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รายงานประจําปี ตลอดจนผ่านทางเวป็ไซต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดย

ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตัิงานเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทํา และ/หรอื กํากบัดูแลใหฝ้่ายบญัชเีปิดเผย

ขอ้มูลของผู้จดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Lงทรสัต์และกฎเกณฑ์ที
เกี
ยวขอ้ง โดยมี

ระบบรองรบัการเปิดเผยขอ้มลู ดงันีL 

1. ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตัิงานรวบรวมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูที
สาํคญั ไดแ้ก่  

(1) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื
อง หลักเกณฑ์ เงื
อนไข และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลเกี
ยวกบัฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทรสัต์เพื
อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์ 

(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื
อง การรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิ

ถอนหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2. ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิานจดัเตรยีมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพื
อใชเ้ป็นแนวทางใน

การเปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และตรงตามกาํหนดเวลา  

3. ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตัิงานตดิตามการเปลี
ยนแปลงของกฎเกณฑข์า้งต้นเพื
อใหเ้ป็นปจัจุบนั

พรอ้มเผยแพร่ใหผู้บ้รหิาร และ/หรอื ฝา่ยงานที
เกี
ยวขอ้งทราบอย่างสมํ
าเสมอ 

4. ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏิบตัิงานดําเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ตรงตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ใน

กฎเกณฑท์ี
เกี
ยวขอ้ง 

 

9.5.6 ระบบการปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 
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ระบบงานปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุนประกอบดว้ยงานที
อยู่ในความรบัผดิชอบของฝ่ายบญัช ีและฝ่ายการเงนิ

และนักลงทุนสมัพนัธ ์โดยผูบ้รหิารของฝ่ายงานที
เกี
ยวขอ้งจะดําเนินการใหม้กีารจดัการงานในหน้าที
ตามที
ได้

กล่าวไวใ้นหวัขอ้ �.� การแบ่งฝา่ยงาน และหน้าที
ความรบัผดิชอบของแต่ละฝา่ยงาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทําการว่าจา้งบุคคลตามความเหมาะสมใหเ้ป็นผูป้ฏบิตักิารดา้นงานสนับสนุนในเรื
องที
จะ

กล่าวต่อไปนีL โดยผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้งของบรษิทัจะเป็นผูค้วบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัหิน้าที
ให้

ถูกตอ้ง  

 

    การควบคุมการจดัเกบ็รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์

ผูร้บัผดิชอบหลกั : ฝา่ยบญัช ี

ฝ่ายบญัชดีําเนินการว่าจ้างบุคคลอื
นตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ดําเนินการในการจดัเกบ็รายได้และการใช้

จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยฝ่ายบัญชีมีระบบในการควบคุมดูแลการดําเนินการดังกล่าวของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ดงันีL 

1. ทุกสิLนเดอืนฝา่ยบญัชแีละฝา่ยอสงัหารมิทรพัย ์จะดาํเนินการใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก)

จดัสง่รายงานภายในวนัที
  10 ของเดอืนถดัไปดงัต่อไปนีL 

� รายงานรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร  

� รายงานตน้ทุนค่าเช่าและบรกิาร  

� รายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

� รายงานเงนิรบัชาํระค่าเช่าและค่าบรกิาร 

� สรุปยอดลูกหนีLค่าเช่าและค่าบรกิารค้างรบัของอสงัหาริมทรพัย์ที
กองทรสัต์ลงทุน รวมทั Lง Aging 

Report และการตดิตามหนีL 

� งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุน ประจาํเดอืนของแต่ละทรพัยส์นิ 

� บญัชแียกประเภท ประจําเดอืน ด้านรายได้ ลูกหนีLการค้า เงินมดัจํา และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแต่ละ

ทรพัยส์นิ 

� ขอ้มลูรายการคา้งรบัคา้งจ่ายและจาํนวนเงนิที
ตอ้งโอนระหว่างผูบ้รหิารทรพัยส์นิและกองทรสัต ์

� รายงานพืLนที
เช่า รวมถงึรายละเอยีดเงนิมดัจํา รายงานสญัญาหมดอายุ รายงานการยกเลกิสญัญา

เช่าก่อนกาํหนด รายงานการทาํสญัญาเช่าใหม่ 

� รายงานการจดัซืLอจดัจา้ง (งานซ่อมแซม บาํรุงรกัษา) 

� รายงานสถานะการทาํประกนัภยัทรพัยส์นิหลกั 

2. ฝ่ายบญัชตีรวจสอบขอ้มูลที
ได้รบัตามขอ้ 1 โดยเปรยีบเทยีบกบัข้อมูลที
ฝ่ายบญัชจีดัทําขึLนเอง เพื
อให้

มั 
นใจว่าการจดัเกบ็รายได ้และการจ่ายเงนิของกองทรสัตใ์นแต่ละเดอืนเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

3. ฝา่ยบญัชชีีLแจงใหผู้ร้บัจา้งทราบถงึเงื
อนไขการเบกิจ่ายสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์ซึ
งไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย

สาํหรบัการจดัซืLอจดัจา้ง ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื
นใดที
เกี
ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ

กองทรสัต ์รวมถงึการเบกิวงเงนิชดเชย โดยฝา่ยบญัชเีป็นผูค้วบคุมใหก้ารทําธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตาม

เกณฑก์ารเบกิจ่าย ดงันีL 
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• การจดัซืLอจดัจา้ง (งานซ่อมแซม บาํรุงรกัษา) 

รายการค่าใช้จ่ายที
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องขออนุมัติจากผู้จ ัดการกองทรัสต์ก่อน

ดําเนินการจดัซืLอจดัจ้าง มเีงื
อนไขดงันีL แจ้งฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์พร้อมใบเสนอราคา 

(โดยใหแ้นบขอ้มลูการเปรยีบเทยีบราคาไม่น้อยกว่า 2 รายในการจดัซืLอจดัจา้งแต่ละครั Lง) และ

ส่งเรื
องขออนุมตังิานซ่อมต่อกรรมการผูม้อีํานาจลงนามของผู้จดัการกองทรสัต์ เพื
อพจิารณา

อนุมตัิ (หมายเหตุ: กรณีจําเป็นเร่งด่วนที
ต้องเขา้ดําเนินการทนัท ีผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์

สามารถจะจดัจา้งผูร้บัเหมาเขา้ดําเนินการทนัทโีดยมกีารแจง้กรรมการผูจ้ดัการของกองทรสัต์

ใหท้ราบก่อนเริ
มดาํเนินการ) 

• ค่าใชจ้่ายอื
น  

สําหรบัการเบิกเงินเพื
อชําระค่าบริการ และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัการบริหาร

จดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ รวมถงึการเบกิวงเงนิชดเชย กําหนดใหส้่วนงานที
ทําเรื
องเบกิ 

ต้องนําส่งรายละเอยีดค่าใช้จ่าย ผู้รบัเงิน จํานวนเงิน และใบเสนอราคาเปรยีบเทียบ โดยมี

เงื
อนไขการลงนามบนเช็ค และเอกสารการเบิกถอนเงินจากบญัชีที
บริษัทมีอยู่กบัธนาคาร 

รวมทั Lงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ สําหรบัธุรกรรมที
เกี
ยวขอ้งกบัธนาคาร ตามที
แสดงใน

ตารางอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทั  

4. ฝา่ยบญัชคีวบคุมยอดสะสมของค่าใชจ้่ายโดยเปรยีบเทยีบกบังบประมาณที
กาํหนดในแต่ละเดอืน 

 

การจดัทาํงบประมาณของกองทรสัต ์

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผู้จ ัดการกองทรสัต์จดัให้มีการจดัทํางบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ เพื
อให้สามารถวางแผน ควบคุม 

วเิคราะห ์และประเมนิผลการใชท้รพัยากรที
มอียู่ของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันีL 

1. ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพนัธ์และฝ่ายบญัชี ดําเนินการจดัทํางบประมาณประจําปีของกองทรสัต์

ร่วมกบัทุกฝา่ยงานที
เกี
ยวขอ้ง  

2. ประธานเจา้หน้าที
บรหิาร และ/หรอื ผูม้อีํานาจในการบรหิารจดัการ และทุกฝ่ายงานที
เกี
ยวขอ้ง ร่วมกนั

สอบทานงบประมาณที
จดัทาํขึLน 

3. คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาอนุมตัิงบประมาณประจําปี  ก่อนนําส่งทรสัตีเพื
อพจิารณาให้ความ

เหน็ชอบ  

4. ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละฝา่ยบญัช ี ดาํเนินการบรหิารจดัการรายได ้และควบคุมค่าใชจ้่ายต่าง 

ๆ ที
เกดิขึLนร่วมกบัทุกฝา่ยงานที
เกี
ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณที
วางแผนไว ้

5. ทุกสิLนไตรมาส ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธแ์ละฝ่ายบญัช ีดําเนินการจดัทํารายงานประจําไตรมาส 

เปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานที
เกดิขึLนจรงิกบังบประมาณที
วางแผนไว ้โดยประสานงานกบั
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ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื
อรบัทราบขอ้มลูในการประกอบการวเิคราะห ์จากนั Lนจงึนําเสนอต่อประธาน

เจา้หน้าที
บรหิารเพื
อรบัทราบ/สอบทาน ร่วมกบัทุกฝา่ยงานที
เกี
ยวขอ้ง 

6. ทุกสิLนปี ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธแ์ละฝ่ายบญัช ีดําเนินการจดัทํารายงานประจําปี เปรยีบเทยีบ

และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที
เกิดขึLนจริงในรอบปีบญัชีกบังบประมาณประจําปีที
วางแผนไว้  โดย

ประสานงานกบัฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื
อรบัทราบขอ้มูลในการประกอบการวเิคราะห์ จากนั Lนจึง

นําเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที
บริหารเพื
อรับทราบ/สอบทาน ร่วมกบัทุกฝ่ายงานที
เกี
ยวข้อง รวมทั Lง

พจิารณาปรบัปรุงหรอืทบทวนแผนงานร่วมกบัทุกฝ่ายงานที
เกี
ยวขอ้งหากผลการดําเนินงานที
เกดิขึLนจรงิ

แตกต่างกับงบประมาณที
วางแผนไว้อย่างมีนัยสําคญั และนําเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที
บริหารเพื
อ

พจิารณาต่อไป 

7. ในกรณีที
ผลการดาํเนินงานมคีวามแตกต่างจากงบประมาณ หรอื ผลการดาํเนินงานของงวดเดยีวกนัของปี

ก่อนเกนิกว่าร้อยละ 20 (ยี
สบิ) ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพนัธ์จะจดัทํารายงานคําอธบิายและการ

วเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื
อนําเสนอประธานเจ้าหน้าที
บรหิาร และ/หรือ ผู้มอีํานาจในการ

บรหิารจดัการ เพื
อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะชนต่อไป 

8. ในกรณีที
เกดิค่าใชจ้่ายเพิ
มเติมนอกเหนือจากที
ระบุไว้ในงบประมาณประจําปีที
ทรสัตีพจิารณาให้ความ

เหน็ชอบแลว้ ฝา่ยที
เกี
ยวขอ้งกบัการทํารายการจะร่วมกบัฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธแ์ละฝ่ายบญัช ี

ดาํเนินการนําเสนอรายละเอยีดค่าใชจ้่ายเพิ
มเตมิดงักล่าวใหก้บัประธานเจา้หน้าที
บรหิารเพื
อสอบทานและ

พจิารณาอนุมตัเิบืLองตน้ ก่อนนําสง่เรื
องใหท้รสัตเีป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบต่อไป  

 

การคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารอื
น 

ผูร้บัผดิชอบหลกั : ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานและฝา่ยบญัช ี

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีารว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื
อเป็นที
ปรกึษาของผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์ อาท ิที


ปรึกษาทางการเงนิ ที
ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี เป็นต้น โดยการคดัเลือกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ

คดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารอื
น 

นอกจากนีL ในการดําเนินขอ้พพิาททางกฎหมายในนามของกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะว่าจา้งสํานักงาน

กฎหมายภายนอกเป็นผู้ดําเนินการแทน ผู้จดัการกองทรสัต์จงึได้จดัให้มีหลกัเกณฑ์การคดัเลือกสํานักงาน

กฎหมายที
มคีวามเชี
ยวชาญและประสบการณ์ดา้นการดาํเนินคดเีพื
อเป็นแนวทางในการคดัเลอืก 

 

9.5.7 ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน 
ผูร้บัผดิชอบหลกั: กรรมการอสิระ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มรีะบบการควบคุมภายใน โดยผูต้รวจสอบภายในจะทําหน้าที
ติดตามดูแล และตรวจสอบ

เพื
อให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจ  ปฏิบัติหน้าที
โดยใช้ความรู้

ความสามารถเยี
ยงผูป้ระกอบวชิาชพี ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงั

ไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที
ไปใช้ประโยชน์อย่าง            

ไม่เหมาะสม   
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ในการดําเนินการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบตามขั Lนตอนของระบบควบคุม

ภายในของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี
สาํคญัสรุปไดด้งันีL 

1. กาํหนดปจัจยัเสี
ยงในการดาํเนินธุรกจิของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทาํการประเมนิความเสี
ยง เพื
อใชใ้นการ

จดัทาํแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี 

2. ดาํเนินการจดัทาํแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี  

3. นําเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีเพื
อขออนุมตัจิากกรรมการอสิระ 

4. ดาํเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีที
ไดร้บัการอนุมตั ิและนําเสนอรายงาน

การตรวจสอบภายใน ซึ
งรวมถงึรายงานการปฏบิตังิานที
ไม่สอดคลอ้ง หรอื ผดิกฎระเบยีบ หรอื ประเดน็ที


พบจากการตรวจสอบภายในต่อกรรมการอสิระ 

5. กรณีพบการปฏิบตัิงานผิดกฎระเบียบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประสานงานกบัฝ่ายกฎหมายและกํากับ                  

การปฏบิตัิงานเพื
อแจ้งต่อหน่วยงานที
ปฏบิตัิผิดกฎระเบียบ เพื
อให้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน

ระยะเวลาที
กาํหนด 

6. ตดิตามการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานที
ไม่เป็นไปตามกฎระเบยีบ จดัทํารายงานการตดิตามการแกไ้ข 

และนําเสนอต่อกรรมการอสิระ 

ทั LงนีL ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งบุคคลภายนอกเพื
อทําหน้าที
เป็นผูต้รวจสอบ โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูดู้แล

อย่างใกล้ชดิให้ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตัิหน้าที
ใหเ้ป็นไปตามระบบงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

9.5.8 ระบบการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน  
ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน 

 ผู้จดัการกองทรสัต์ให้ความสําคญักบัสทิธขิองผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์จงึได้จดัให้มรีะบบและขั Lนตอน

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หส้ามารถตดิต่อ ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนในเรื
องที
อาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อ

กองทรสัตไ์ดโ้ดยตรง สรุปประเดน็สาํคญัได ้ดงันีL 

1. ผูถ้ือหน่วยทรสัต์สามารถใช้กลไกในการตดิต่อ การแจง้ข่าว และ/หรอื การแจ้งขอ้ร้องเรยีนผ่านทางเวป็

ไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื โดยทางอเีมลแ์จง้ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

2. ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ร ับเรื
องร้องเรียน และร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกํากับ                 

การปฏบิตัิงานดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของข้อร้องเรยีนและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที


บรหิารทราบ 

3. กรณีขอ้ร้องเรยีนไม่มีประเดน็ ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตัิงานทําหนังสอืแจ้งผลการตรวจสอบ

รวมทั LงคําชีLแจงเสนอประธานเจ้าหน้าที
บริหารเพื
อพิจารณาอนุมตัิและลงนาม โดยฝ่ายการเงินและ              

นกัลงทุนสมัพนัธจ์ะเป็นผูแ้จง้ผลการตรวจสอบ พรอ้มคาํชีLแจงกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีน 

4. กรณีขอ้รอ้งเรยีนมีประเดน็  ใหนํ้าเสนอขอ้รอ้งเรยีนต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 

(ก) คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน เป็นผูด้ําเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ วเิคราะหส์าเหตุ และ

การแกไ้ขปญัหา 
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(ข) ฝา่ยกฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิานทําหนังสอืแจง้ผลการตรวจสอบ รวมทั LงคําชีLแจงเสนอประธาน

เจา้หน้าที
บรหิารเพื
อพจิารณาอนุมตัแิละลงนาม 

(ค) ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธแ์จง้ผลการดาํเนินการเกี
ยวกบัขอ้รอ้งเรยีนกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีน 

5. คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้ร้องเรยีนหาแนวทางดําเนินการเพื
อหลกีเลี
ยงมใิหม้ปีระเดน็ขอ้ร้องเรยีน

เกดิขึLนอกีในอนาคต 

6. ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิานจดัทําสรุปรายงานเรื�องร้องเรียนประจาํเดือนเสนอต่อประธาน

เจ้าหน้าที
บริหารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน ยกเว้นในกรณีที
เป็นข้อร้องเรียนที
มี

นยัสาํคญั หรอื ขอ้รอ้งเรยีนที
อาจกลายเป็นขอ้พพิาททางกฎหมาย ฝา่ยกฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิาน

จดัทาํสรุปรายงานเรื�องรอ้งเรียนรายสปัดาหเ์สนอต่อประธานเจา้หน้าที
บรหิารและทรสัตขีองกองทรสัต ์

7. ฝ่ายกฎหมายและกํากับการปฏิบัติงานจัดทําสรุปรายงานเรื�องร้องเรียนประจําไตรมาส เสนอต่อ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนเพื
อพิจารณา และคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนจะ

รายงานไปยงัคณะกรรมการบรษิทัและทรสัตขีองกองทรสัตเ์พื
อทราบเป็นรายไตรมาส 

 

9.5.9 ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 
ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบงานเพื
อดาํเนินการเมื
อมขีอ้พพิาทเกดิขึLน ดงันีL 

1. ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานเป็นผูร้บัเรื
องขอ้พพิาท 

2. ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏิบตัิงานรายงานข้อพิพาทต่อประธานเจ้าหน้าที
บริหาร เพื
อให้ประธาน

เจา้หน้าที
บรหิารพจิารณาและอนุมตัก่ิอนนําเสนอคณะอนุกรรมการไกล่เกลี
ยขอ้พพิาท และกรณีเป็นขอ้

พพิาทที
มนีัยสําคญั ฝ่ายกฎหมายและกํากบัการปฏบิตัิงานจะรายงานขอ้พพิาทต่อทรสัตีของกองทรสัต์

เพื
อทราบ 

3. คณะอนุกรรมการไกล่เกลี
ยข้อพพิาทเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง และไกล่เกลี
ยข้อพพิาทกบั

คู่กรณี  

4. กรณีการไกล่เกลี
ยไม่เป็นผล  คณะอนุกรรมการไกล่เกลี
ยข้อพิพาทดําเนินการส่งเรื
องให้สํานักงาน

กฎหมาย (ว่าจา้งบุคคลภายนอก) เพื
อดาํเนินกระบวนการตามกฎหมาย 

5. สาํนักงานกฎหมายดําเนินการตามขั Lนตอนของกฎหมาย และผู้จดัการกองทรสัต์ปฏบิตัติามคําพพิากษา

ของศาล  

6. คณะอนุกรรมการไกล่เกลี
ยขอ้พพิาทหาแนวทางดําเนินการเพื
อหลกีเลี
ยงมใิหม้ขีอ้พพิาทเกดิขึLนซํLาอกีใน

อนาคต 

7. กรณีที
เป็นขอ้พพิาทที
ไม่มนียัสาํคญั ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานจดัทาํรายงานสรุปผลขอ้พพิาท

เสนอต่อประธานเจา้หน้าที
บรหิารและคณะอนุกรรมการไกล่เกลี
ยขอ้พพิาทเพื
อทราบเป็นรายเดือน  

8. กรณีที
เป็นขอ้พพิาทที
มนียัสาํคญั ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิานจะจดัทาํรายงานสรุปผลขอ้พพิาท

เป็นรายสปัดาหเ์สนอต่อประธานเจา้หน้าที
บรหิารและทรสัตขีองกองทรสัตเ์พื
อพจิารณาและรบัทราบ 
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9. ฝ่ายกฎหมายและกํากับการปฏิบัติงานจัดทํารายงานสรุปผลข้อพิพาทรายไตรมาสเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการไกล่เกลี
ยขอ้พพิาทเพื
อพจิารณา และคณะอนุกรรมการไกล่เกลี
ยขอ้พพิาทรายงานไปยงั

คณะกรรมการบรษิทัและทรสัตขีองกองทรสัตเ์พื
อทราบ 

 
9.6 ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไดร้บัค่าธรรมเนียมสาํหรบัการปฏบิตัิ
หน้าที
ในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัราค่าธรรมเนียมพืLนฐานไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของ
กองทรสัต ์(TAV) โดยมค่ีาธรรมเนียมขั Lนตํ
าไม่น้อยกว่า 5 ลา้นบาทต่อปี ซึ
งจะมกีารชําระเป็นรายเดอืนในทุกวนั
ทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืนซึ
งไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากนีLผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงั
สามารถได้รบัค่าธรรมเนียมอื
นในการบรหิารและจดัการทรพัย์สนิตามรายละเอียดในส่วนที
 2 หวัขอ้ที
 11 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที
จะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์ 

9.7 วิธีการและเงื�อนไขในการเปลี�ยนตวัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

9.7.1 เหตุในการเปลี �ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์
เหตุในการเปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ดีงัต่อไปนีL อย่างไรกด็กีารเปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยชอบไม่
เป็นเหตุใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์กดิสทิธเิรยีกรอ้งต่อทรสัตเีพื
อความเสยีหายใดๆ 
(1) ผู้จดัการกองทรสัต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Lงทรสัต์หรือสญัญาแต่งตั Lงผู้จดัการ

กองทรสัต ์

(2) ผู้จดัการกองทรสัต์ถูกถอดถอนจากการทําหน้าที
ตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Lงทรสัต์หรือ

สญัญาแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(3) สาํนักงาน ก.ล.ต. สั 
งเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืสั 
งพกัการปฏบิตัหิน้าที
ของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกนิกว่า 90 (เกา้สบิ) วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์สิLนสภาพนิติบุคคลหรอืชําระบญัชหีรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย์ไม่ว่าจะเป็นคําสั 
งพทิกัษ์ทรพัย์

เดด็ขาดหรอืไม่กต็าม 

(5) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดใ้ช้สทิธบิอกเลกิสญัญาตามที
กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั Lงผู้จดัการกองทรสัต์ ในกรณี

ที
ทรสัตมีไิดป้ฏบิตัหิน้าที
ใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

9.7.2 การถอดถอนจากการทาํหน้าที � 
(1) เมื
อปรากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ไิดจ้ดัการกองทรสัตต์ามหน้าที
ใหถู้กต้องและครบถ้วนตามที
กําหนดไวใ้น

สญัญาก่อตั Lงทรสัต์และสญัญาแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต์ พ.ร.บ. ทรสัต์ฯหรอืประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต.

หรอืประกาศที
เกี
ยวขอ้งอื
นใดและการไม่ปฏบิตัหิน้าที
นั Lนเป็นการก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อ

กองทรสัต์ และ/หรอื ผูถ้ือหน่วยทรสัต์และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนั Lนได้ภายในระยะเวลาตามที


กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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(2) ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์มลีกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏบิตัติามคําสั 
งของสาํนักงาน ก.ล.ต.

หรอืปฏบิตัติามคาํสั 
งแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที
สาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด 

(3) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.สิLนสุดลง และ

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ             

สช. 29/2555 และไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 90 (เกา้สบิ) วนั 

(4) กรณีที
สาํนกังาน ก.ล.ต. สั 
งพกัการปฏบิตัหิน้าที
ของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกนิกว่า �n (เกา้สบิ) วนั 
 

9.7.3 การลาออกและหน้าที �ภายหลงัการลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
(1) การลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

หากผู้จดัการกองทรสัต์ประสงค์ที
จะลาออกให้แจ้งการลาออกเป็นหนังสอืให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยการ
เผยแพร่ขา่วผ่านระบบเผยแพร่ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ละทรสัตทีราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 (หนึ
งรอ้ย
ยี
สบิ) วนัก่อนวนัที
กําหนดใหก้ารลาออกมผีลใชบ้งัคบัและในระหว่างที
การลาออกยงัไม่มผีลใชบ้งัคบันั Lนให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามช่วยเหลอืตามสมควรแก่ทรสัตใีนการแต่งตั Lงบุคคลใหม่ (ซึ
งมคุีณสมบตัแิละไดร้บั
ความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ของกองทรสัต์แทนที
ผู้จดัการ
กองทรสัตร์ายเดมิโดยในระหว่างที
ทรสัตยีงัไม่สามารถแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ไดน้ั Lน ใหผู้จ้ดัการ
กองทรสัตร์ายเดมิทาํหน้าที
ต่อไปจนกว่าผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่จะสามารถเขา้ปฏบิตัหิน้าที
เป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัตไ์ดอ้ย่างสมบรูณ์ 

(2) หน้าที
ภายหลงัการลาออก 

ภายหลงัจากที
ผูจ้ดัการกองทรสัตย์ื
นหนงัสอืลาออกแลว้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าที
ดงัต่อไปนีL 
(ก) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื
อลูกค้า บญัชี เอกสาร และขอ้มูลใดๆ ที
เกี
ยวกบัการปฏบิตัิหน้าที
เป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลความลบัทางการค้าหรอืไม่กต็ามใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการ

กองทรสัต์รายใหม่ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตามที
ทรสัตีรอ้งขอตามสมควรเพื
อใหผู้้จดัการกองทรสัต์

รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ได้อย่างต่อเนื
องเพื
อประโยชน์สูงสุดของ

กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) จดัทํารายงานสรุปการบรหิารจดัการกองทรสัต์ จนถึงเวลาวนัที
สิLนสุดการปฏิบตัิหน้าที
และส่งมอบ

รายงานดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต ี

(ค) ดําเนินการอื
นใดตามสมควรเพื
อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าที
ได้อย่างต่อเนื
อง

ตามสญัญาแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 

9.7.4 วธิกีารแต่งตั 3งผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ กรณีผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ูกถอดถอน 
ใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื
อแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 (หกสบิ) วนันับแต่วนัที
ปรากฏ
เหตุในการเปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละแต่งตั Lงบุคคลที
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบภายใน 30 (สามสบิ) 
วนันบัแต่วนัที
ไดร้บัมต ิทั LงนีL ในกรณีที
ไม่สามารถดาํเนินการแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหมต่ามวธิกีารดงักล่าว 
ใหท้รสัตดีําเนินการแต่งตั Lงผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ไดเ้องโดยคํานึงถงึประโยชน์ที
ดทีี
สุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์
โดยรวม ตามระยะเวลาที
จาํเป็นและสมควร 
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9.8 การบริหารจดัการกองทรสัตอื์�น 

ณ วนัที
 30 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารบรหิารจดัการกองทรสัตอ์ื
นแต่อย่างใด  
 
ทั LงนีL ขอ้มลูเกี
ยวกบัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นหวัขอ้ 9 ทั Lงหมดในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีL  เป็นขอ้มูล ณ วนัที
 
30 มถุินายน 2560 ซึ
งต่อไปอาจมกีารเปลี
ยนแปลงได ้
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10. ทรสัตี 

10.1 ข้อมูลทั �วไป 

 ชื
อทรสัต ี  : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
 ที
ตั Hงสาํนกังานใหญ่  : ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า อาคาร M ชั Hน N-O  
    เลขที
 MO ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร  
    เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ MTUTT 
 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105535048398 
 โทรศพัท ์  : T\ U]U M^TT 
 โทรสาร  : T\ U]U M^T1 
 Website  : www.scbam.com 

10.2 ใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง 

ทรสัตไีดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิทรสัตจีาก สาํนกังาน ก.ล.ต.  ในวนัที
 MO กนัยายน \^^c 

10.3 หน้าที�และความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี 

(M)   ทรสัตีมหีน้าที
จดัการกองทรสัต์ด้วยความซื
อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัเยี
ยงผู้มวีชิาชพี รวมทั Hงด้วยความ
ชํานาญ โดยปฏบิตัิต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม เพื
อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม 
รวมทั Hงตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง สญัญาก่อตั Hงทรสัต ์วตัถุประสงคใ์นการจดัตั Hงกองทรสัต ์
มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้ผกูพนัที
ไดใ้หไ้วเ้พิ
มเตมิแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

(\)   ทรัสตีมีหน้าที
ติดตามดูแลและตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี)
ดาํเนินการในงานที
ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญานีH สญัญาอื
นที
เกี
ยวขอ้ง และประกาศอื
นที
เกี
ยวขอ้ง
ตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

(h)   ทรสัตมีหีน้าที
เขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกครั Hง โดยหากมกีารขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื
อ
ดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ
ง ทรสัตตีอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนีH 

(h.M)  ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกี
ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวหรอืเรื
องที
ขอมตวิ่าเป็นไปตามสญัญา
ก่อตั Hงทรสัตห์รอืกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งหรอืไม่ 

(h.\)  ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบว่าการดาํเนินการดงักล่าวหรอืเรื
องที
ขอมตไิม่สามารถกระทาํ
ได ้หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตั Hงทรสัต ์หรอืกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

(])   ทรสัตมีหีน้าที
บงัคบัชาํระหนีHหรอืดูแลใหม้กีารบงัคบัชําระหนีHเพื
อใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาระหว่างกองทรสัต์
กบับุคคลอื
น  

(^)   ในกรณีที
ไม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืมเีหตุที
ทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าที
ไดใ้หท้รสัตเีขา้
จดัการกองทรสัต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตั Hงผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ ทั HงนีH ภายใต้หลกัเกณฑ์
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ตามที
กําหนดไว้ในประกาศที
 กร. M]/\^^^ โดยให้ทรสัตีมีหน้าที
จดัการกองทรสัต์ตามความจําเป็นเพื
อ
ป้องกนั ยบัยั Hง หรอืจํากดัมใิห้เกดิความเสยีหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต์
โดยรวมและดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที
ที
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Hงทรสัตแ์ละพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ ในการดําเนินการ
ดงักล่าว ทรสัตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื
นจดัการกองทรสัต์แทนในระหว่างนั Hนก็ได้ ทั HงนีHภายในขอบเขต 
หลกัเกณฑ ์และเงื
อนไขที
สญัญาก่อตั Hงทรสัต์ไดร้ะบุไว ้รวมทั Hงมอีํานาจในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัต์ราย
ใหม่ตามอาํนาจหน้าที
ในสญัญาก่อตั Hงทรสัตแ์ละพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 

(c)   ทรสัตีมสีทิธ ิหน้าที
 และความรบัผดิชอบในการจดัการกองทรสัต์ตามขอ้กําหนดและเงื
อนไขของกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง 

(N)   ในกรณีที
กองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิอื
นที
มใิช่ทรพัยส์นิหลกั การจดัการลงทุนในทรพัยส์นิอื
น
ดังกล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื
นที
ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์
มอบหมายโดยจะเป็นไปตามที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั Hงทรสัต์ โดยในกรณีที
มอบหมายให้บุคคลอื
นที
มิใช่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นผู้ร ับดําเนินการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการใหบุ้คคลอื
นเป็นผูร้บัดําเนินการในงานที
เกี
ยวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจ ในส่วนที
เกี
ยวกบัการให้บุคคลอื
นเป็นผู้รบัดําเนินการในงานที
เกี
ยวกบัการลงทุนของกองทุนโดย
อนุโลม  

(O) ในกรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื
นใดที
มีอํานาจตามกฎหมายที

เกี
ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั 
ง หนังสือเวียน คําผ่อนผัน ยกเลิก หรือ
เปลี
ยนแปลง แกไ้ข หรอืเพิ
มเตมิกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสั 
งที
ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั อนัทําใหต้้อง
มกีารแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั Hงทรสัต์ ทรสัตีจะต้องดําเนินการตามที
สญัญาก่อตั Hงทรสัต์กําหนดเพื
อ
แกไ้ข เปลี
ยนแปลง เพิ
มเตมิสญัญาก่อตั Hงทรสัต์ได้เพื
อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 
คาํสั 
งที
เปลี
ยนแปลงหรอืแกไ้ขเพิ
มเตมิดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

(U) หา้มมใิหท้รสัตนํีาหนีHที
ตนเป็นลกูหนีHบุคคลภายนอกอนัมไิดเ้กดิจากการปฏบิตัหิน้าที
เป็นทรสัตไีปหกักลบลบ
หนีHกบัหนีHที
บุคคลภายนอกเป็นลูกหนีH ทรสัตีอนัสบืเนื
องมาจากการจดัการกองทรสัต์ ทั HงนีH การกระทําที
ฝ่า
ฝืนขอ้หา้มนีH ใหก้ารกระทาํเช่นนั Hนตกเป็นโมฆะ 

(MT) ในกรณีที
ทรสัตีเขา้ทํานิติกรรมหรอืทําธุรกรรมต่างๆ กบับุคคลภายนอก ให้ทรสัตีแจ้งต่อบุคคลภายนอก
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื
อเขา้ทํานิติกรรมหรือธุรกรรมกบับุคคลภายนอกว่าเป็นการกระทําในฐานะ 
ทรสัต ี 

(MM) ให้ทรสัตีจดัทําบญัชทีรพัย์สนิของกองทรสัต์แยกต่างหากจากทรพัย์สนิและบญัชอีื
นๆ ของทรสัตี ในกรณี 
ทรสัตจีดัการกองทรสัตห์ลายกอง ตอ้งจดัทาํบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออกจากกนั 
และบนัทกึบญัชใีหถู้กต้องครบถ้วนและเป็นปจัจุบนั รวมทั Hงแยกกองทรสัต์ไว้ต่างหากจากทรพัย์สนิส่วนตวั
ของทรสัตแีละทรพัยส์นิอื
นที
ทรสัตคีรอบครองอยู่   

(M\) ในกรณีที
ทรสัตมีไิดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ MT.h (MM) จนเป็นเหตุใหก้องทรสัต์ปะปนอยู่กบัทรพัยส์นิที

เป็นส่วนตวัของทรสัตจีนมอิาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์และทรพัยส์นิใดเป็นทรพัยส์นิที
เป็น
สว่นตวัของทรสัตเีอง ใหส้นันิษฐานว่า 
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(M\.1) ทรพัยส์นิที
ปะปนกนัอยู่นั Hนเป็นของกองทรสัต ์

(M\.2) ความเสยีหายและหนีHที
เกดิจากการจดัการทรพัยส์นิที
ปะปนกนัอยู่นั Hนเป็นความเสยีหายและหนีHที

เป็นสว่นตวัของทรสัต ี

(M\.3) ผลประโยชน์ที
เกดิจากการจดัการทรพัยส์นิที
ปะปนกนัอยู่นั Hนเป็นของกองทรสัต ์

ทรพัยส์นิที
ปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ
ง ใหห้มายความรวมถงึทรพัยส์นิที
ถูกเปลี
ยนรปูหรอืถูกเปลี
ยนสภาพไป
จากทรพัยส์นิที
ปะปนกนัอยู่นั Hนดว้ย 

(Mh) ในกรณีที
ทรสัตมีไิดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ MT.h (MM) จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกนัจนมิ
อาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัตใ์ด ใหส้นันิษฐานว่าทรพัยส์นินั Hน รวมทั Hงทรพัยส์นิที
ถูกเปลี
ยนรปู
หรอืถูกเปลี
ยนสภาพไปจากทรพัย์สนินั Hนและประโยชน์ใดๆ หรอืหนีHสนิที
เกดิขึHนจากการจดัการทรพัย์สนิ
ดงักล่าว เป็นของกองทรสัตแ์ต่ละกองตามสดัสว่นของทรพัยส์นิที
นํามาเป็นตน้ทุนที
ปะปนกนั 

(M]) การใชอ้าํนาจและการปฏบิตัหิน้าที
ของทรสัตใีนการจดัการกองทรสัต์เป็นเรื
องเฉพาะตวัของทรสัต ีทรสัตจีะ
มอบหมายใหผู้อ้ื
นจดัการกองทรสัตม์ไิด ้เวน้แต่ 

(M].1) การทาํธุรกรรมที
มใิช่เรื
องที
ตอ้งทาํเฉพาะตวัและไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ชิาชพีเยี
ยงทรสัต ี

(M].\) การทาํธุรกรรมที
โดยทั 
วไปผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิซึ
งมทีรพัยส์นิและวตัถุประสงคข์องการจดัการใน
ลกัษณะทาํนองเดยีวกนักบักองทรสัตจ์ะพงึกระทาํในการมอบหมายใหบุ้คคลอื
นจดัการแทน 

(M].3) การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ การจดัทาํสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์รวมถงึการตดิตามการจ่ายเงนิปนั
ผล หรอืการปฏบิตังิานดา้นการสนับสนุนใหบ้รษิทัในเครอืของทรสัต ีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื
นายทะเบยีนรายอื
นที
ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยด์าํเนินการได ้ 

(M].]) เรื
องอื
นใดที
ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูร้บัผดิชอบและดําเนินการตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Hงท
รสัต์ หรอืหลกัเกณฑ์ในประกาศที
 ทจ. 49/2555 ประกาศที
 กร. 14/2555 และประกาศที
 สช. 
29/2555 หรอืประกาศหรอืขอ้กาํหนดอื
นใดที
เกี
ยวขอ้ง  

ในกรณีที
ทรสัตีฝ่าฝืนบทบญัญัติตามวรรคหนึ
ง ให้การที
ทําไปนั Hนผูกพนัทรสัตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพนั
กองทรสัต ์

(M^) ในกรณีที
ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื
นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ MT.h (M]) ทรัสตีต้องเลือกผู้ร ับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมดัระวัง และต้องกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพยีงพอดว้ยความระมดัระวงัและความเอาใจใส่ โดยต้องกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี
ยวกบัการ
มอบหมายงานตามหลกัเกณฑท์ี
กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
 กข. 1/2553 เรื
อง ระบบงาน 
การตดิต่อผูล้งทุน และการประกอบธุรกจิโดยทั 
วไปของทรสัต ีดงันีH 

(M^.1) การคดัเลอืกผูท้ี
สมควรไดร้บัมอบหมายโดยพจิารณาถงึความพรอ้มดา้นระบบงานและบุคลากรของ
ผูท้ี
ไดร้บัมอบหมายตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผูร้บัมอบหมายงานและกองทรสัต ์
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(M^.2) การควบคุมและประเมนิผลการปฏบิตัขิองผูไ้ดร้บัมอบหมายงาน 

(M^.3) การดาํเนินการของทรสัตเีมื
อปรากฏว่าผูท้ี
ไดร้บัมอบหมายไม่เหมาะสมที
จะไดร้บัมอบหมายงานอกี
ต่อไป 

ทั HงนีH คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาํหนดรายละเอยีดในการปฏบิตัขิองทรสัตใีนกรณีดงักล่าวได ้

(M6) ในการจดัการกองทรสัต์และการมอบหมายให้ผู้อื
นจดัการกองทรสัต์โดยชอบตามขอ้ MT.h (M])  หากมี
ค่าใชจ้่ายหรอืทรสัตตี้องชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื
นใหก้บับุคคลภายนอกดว้ยเงนิหรอืทรพัยส์นิที
เป็นส่วนตวั
ของทรสัตเีองโดยชอบตามความจาํเป็นอนัสมควร ใหท้รสัตมีสีทิธไิดร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิคนืจากกองทรสัตไ์ด ้
เวน้แต่สญัญาก่อตั Hงทรสัตจ์ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื
น 

สทิธทิี
จะไดร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิคนืตามวรรคหนึ
ง ย่อมเป็นบุรมิสทิธทิี
ทรสัตมีอียู่ก่อนผูถ้อืหน่วยทรสัต์และ
บุคคลภายนอกที
มทีรพัยสทิธิหรือสทิธิใดๆ เหนือกองทรสัต์ และเป็นสทิธิที
อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดยไม่
จําต้องรอให้มีการเลิกทรสัต์ และในกรณีที
มีความจําเป็นต้องเปลี
ยนรูป หรือเปลี
ยนสภาพทรพัย์สินใน
กองทรสัตเ์พื
อใหม้เีงนิหรอืทรพัยส์นิคนืแก่ทรสัต ีใหท้รสัตมีอีํานาจดําเนินการดงักล่าวไดแ้ต่ต้องกระทําโดย
สจุรติ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื
อนไขและวธิกีารที
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

(M7) หา้มมใิหท้รสัตใีชส้ทิธติามขอ้ MT.h (MN) จนกว่าทรสัตจีะไดช้าํระหนีHที
มอียู่ต่อกองทรสัตจ์นครบถว้นแลว้ เวน้
แต่เป็นหนีHที
อาจหกักลบลบหนีHกนัไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

(M8) ในกรณีที
ทรสัตจีดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามที
กาํหนดในสญัญาก่อตั Hงทรสัต์หรอืพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ ทรสัตตี้อง
รบัผดิต่อความเสยีหายที
เกดิขึHนแก่กองทรสัต ์

 ในกรณีที
มคีวามจาํเป็นและมเีหตุผลอนัสมควรเพื
อประโยชน์ของกองทรสัต์ ทรสัตอีาจขอความเหน็ชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนที
จะจดัการกองทรสัต์เป็นอย่างอื
นใหต่้างไปจากที
กําหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Hงทรสัต์ได ้
และหากทรัสตีได้จัดการตามที
ได้รับความเห็นชอบนั Hนด้วยความสุจริตและเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สุดของ
กองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตไีม่จาํตอ้งรบัผดิตามวรรคหนึ
ง 

(19) ทรสัตีมหีน้าที
ดูแลให้สญัญาก่อตั Hงทรสัต์มสีาระสาํคญัเป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง โดยในกรณีที
มกีาร
แกไ้ขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั Hงทรสัต ์ใหท้รสัตดีาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีH 

(19.1)   ดูแลให้การแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั Hงทรสัต์เป็นไปตามวิธีการและเงื
อนไขที
กําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตั Hงทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดไวใ้นกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง   

(19.2)  ในกรณีที
การแกไ้ขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั Hงทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้ 10.3 (19) และ 10.3 (19.1) 
ให้ทรสัตีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที
ที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั Hงทรสัต์ และตามพ.ร.บ. 
ทรสัตเ์พื
อดแูลรกัษาสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(19.3)   ในกรณีที
หลกัเกณฑเ์กี
ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตห์รอืการจดัการกองทรสัต์ที
ออกตามพ.ร.บ. 
หลกัทรพัย์ฯ และพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ มกีารแก้ไขเปลี
ยนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตั Hงทรสัต์มี
ขอ้กําหนดที
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ใหท้รสัตดีําเนินการเพื
อแกไ้ขเปลี
ยนแปลงสญัญา
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ก่อตั Hงทรสัต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั Hน ตามวิธกีารที
กําหนดในสญัญาก่อตั Hงทรสัต์ หรอืตามที

สาํนกังาน ก.ล.ต. มคีาํสั 
งตามมาตรา \M แห่งพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 

(\0) ทรัสตีมีหน้าที
ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี) 
ดาํเนินการในงานที
ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตั Hงทรสัต์ สญัญาอื
นที
เกี
ยวขอ้ง และประกาศอื
น
ที
เกี
ยวขอ้งตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ
ขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถงึการทาํหน้าที
ดงัต่อไปนีHดว้ย 

(\0.1)   ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จ ัดการกองทรัสต์ที
ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที
กองทรสัตต์ั Hงอยู่ 

(\0.2)   ตดิตามดูแลและดําเนินการตามที
จําเป็นเพื
อใหผู้ร้บัมอบหมายมลีกัษณะและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที
กําหนดในสญัญาก่อตั Hงทรสัต์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
งรวมถึงการถอดถอนผู้รบั
มอบหมายรายเดมิ และการแต่งตั Hงผูร้บัมอบหมายรายใหม่  

(\0.3)   ควบคุมดแูลใหก้ารลงทุนของกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตั Hงทรสัตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

(\0.4)   ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรสัต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที
กําหนดในสญัญา
ก่อตั Hงทรสัตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

(\0.5)   แสดงความเหน็เกี
ยวกบัการดําเนินการหรอืการทําธุรกรรมเพื
อกองทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
และผู้รบัมอบหมายรายอื
น (ถ้าม)ี เพื
อประกอบการขอมตทิี
ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ การเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทรสัตต่์อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืเมื
อสาํนกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ  

(\M) ในกรณีที
ปรากฏว่าผู้จดัการกองทรสัต์กระทําการ หรอืงดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
กองทรสัต ์หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าที
ตามสญัญาก่อตั Hงทรสัตห์รอืกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง ใหท้รสัตมีหีน้าที
 ดงันีH 

(\M.1) รายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่รูห้รอืพงึรูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 

(\M.2) ดาํเนินการแกไ้ข ยบัยั Hง หรอืเยยีวยาความเสยีหายที
เกดิขึHนแก่กองทรสัต ์ตามที
เหน็สมควร  

(\\) ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที
ได้ ให้ทรสัตีจดัการกองทรสัต์ตามความ
จาํเป็นเพื
อป้องกนั ยบัยั Hง หรอืจาํกดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ทั Hงปวง โดยทรสัตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื
นจดัการกองทรสัต์แทนในระหว่างนีHได้ ทั HงนีH ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดในขอ้ 10.3 (5)   

(\h) ในกรณีที
ทรสัตเีป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ หากต้องมกีารออกเสยีงหรอืดําเนินการใดๆ ในฐานะผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคีาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม และตั Hงอยู่บนหลกั
แห่งความซื
อสตัยส์ุจรติ และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถงึไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งหรอืกระทบต่อการ
ปฏบิตัหิน้าที
ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต ์

(\]) ทรสัตมีหีน้าที
จดัทาํสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยทรสัตอีาจมอบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จํากดั หรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 
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ดาํเนินการแทนได ้โดยเมื
อมกีารมอบหมายผูอ้ื
นเป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ทรสัตมีหีน้าที
กาํกบัดแูลใหผู้ท้ี

ไดร้บัมอบหมายดงักล่าวปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นสญัญาก่อตั Hงทรสัต์ และกฎหมายหลกัทรพัย ์เวน้แต่มกีาร
จดัทาํหลกัฐานตามระบบและระเบยีบขอ้บงัคบัของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นสว่นที
เกี
ยวขอ้งกบันายทะเบยีน
หลกัทรพัย ์

(\^) ทรสัตีหรอืนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ต้องจดัทําหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ หรอืใบหน่วยทรสัต์มอบ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดในสญัญาก่อตั Hงทรสัต ์และกฎหมายหลกัทรพัย ์

(\c) ในกรณีที
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ขอใหท้รสัตีหรอืนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ออกหลกัฐานสทิธใินหน่วยทรสัต์ใหม่
หรอืใบหน่วยทรสัต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที
สญูหายลบเลอืน หรอืชํารุดในสาระสาํคญั ใหท้รสัตมีหีน้าที
ออก
หรอืดาํเนินการใหม้กีารออกหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัตห์รอืใบหน่วยทรสัตใ์หม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ภายในเวลาอนัควร  

10.4 ค่าธรรมเนียมที�ได้รบัจากการทาํหน้าที�เป็นทรสัตี 

เป็นไปตามที
กาํหนดในสว่นที
 2 หวัขอ้ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที
จะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์
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11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที�จะเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

11.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทั  งหมดที�เรียกเกบ็จากกองทรสัต ์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รวม ร้อยละ 10.00 ของ 
NAV  

- - - - 

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ รอ้ยละ 0.75 ของ 
TAV โดยมี

ค่าธรรมเนียมขั Kนตํ
า
ไมน่้อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 
ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขั Kนตํ
า
ไมน่้อยกว่า  
5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รายเดอืน 

 

ตามที
จ่ายจรงิ ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึ�ง
ทรพัยส์ินของกองทรสัต ์
(Acquisition fee)  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิที
ไดม้าของกองทรสัต์
ในแต่ละคราว 

 

ค่าธรรมเนียมในการจาํหน่าย
ไปซึ�งทรพัยส์ินของกองทรสัต ์
(Disposal fee)  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าที

ตํ
ากว่าระหว่างทรพัยส์นิที

จาํหน่ายไปของกองทรสัต์ในแต่
ละคราว และราคาประเมนิที

จดัทาํโดยผูป้ระเมนิราคาที
อยู่ใน
บญัชรีายชื
อที
ไดร้บัความ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

เหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

• ค่าธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ รอ้ยละ 1.00  
ของ TAV โดยมี

ค่าธรรมเนียมขั Kนตํ
า
ไมน่้อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รอ้ยละ 0.22 ของ 
TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขั Kนตํ
า
ไมน่้อยกว่า  
5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รายเดอืน 

 
- - 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน รอ้ยละ 0.10 ของ 
NAV 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.038 
ต่อปีของ NAV 

รายเดอืน 
 

- - 

• ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 
  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.75 
ของรายไดสุ้ทธจิาก

สญัญาเช่าและสญัญา
บรกิารสาํหรบั

ค่าธรรมเนียมการ
บรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิหลกั และไม่
เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อ
ปีของกาํไรจากการ
ดาํเนินงานสาํหรบั
ค่าธรรมเนียมพเิศษ 

ค่าธรรมเนียมการ
บรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิหลกัของ
กองทรสัต์ ซึ
งชาํระ
ใหก้บัผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ มอีตัรา
ดงันีK  

(1) ค่าธรรมเนียม
การบรหิาร
จดัการ
ทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต์ 
(Performance 
Fee) สาํหรบัปี

รายเดอืน 
 

- - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ที
 1 ถงึปีที
 3 
และปีที
 4 
นบัตั Kงแต่วนัที

ไดม้าซึ
ง
ทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต์
ในแต่ละคราว
คดิที
รอ้ยละ 
2.00 และรอ้ย
ละ 2.75 ของ
รายไดสุ้ทธจิาก
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร
ตามลาํดบั 

(2) ค่าธรรมเนียม
พเิศษ 
(Incentive 
Fee) สาํหรบัปี
ที
 1 ถงึปีที
 3 
และปีที
 4 
นบัตั Kงแต่วนัที

ไดม้าซึ
ง
ทรพัยส์นิหลกั
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ของกองทรสัต์
ในแต่ละคราว
คดิที
รอ้ยละและ 
3.00 และรอ้ย
ละ 4.00 ต่อปี
ของกาํไรจาก
การดาํเนินงาน
ของกองทรสัต์
ตามลาํดบั 

 

นอกจากนีK ยงัมี
ค่าใชจ้่ายอื
นๆ ที

เกี
ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่า
นายหน้า และค่า
ดแูลระบบสาธาร- 
ณูปโภคส่วนกลาง 
โดยที
ค่านายหน้ามี
อตัราดงันีK 

อตัรา _.`_ 

เดอืนของอตัรา

ค่าเช่าและ

ค่าบรกิาร ใน
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

กรณผีูเ้ช่าราย

เดมิต่ออายุ

สญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิาร

เป็นระยะเวลา 

a ปี หรอื ลดลง

หรอืเพิ
มขึKน 

(แลว้แต่กรณ)ี 

เป็นสดัส่วน

ตามระยะเวลา

การเช่าจรงิ ใน

กรณผีูเ้ช่าราย

เดมิต่ออายุ

สญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิาร

เป็นระยะเวลา

น้อยกว่า a ปี 

หรอืเกนิกว่า a 

ปี และอตัรา b 

เดอืนของอตัรา



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 11-6 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าเช่าและ

ค่าบรกิาร ใน

กรณผีูเ้ช่าราย

ใหมท่าํสญัญา

เช่าและสญัญา

บรกิารเป็น

ระยะเวลา a ปี 

หรอื ลดลงหรอื

เพิ
มขึKน 

(แลว้แต่กรณ)ี 

เป็นสดัส่วน

ตามระยะเวลา

การเช่าจรงิ ใน

กรณผีูเ้ช่าราย

เดมิต่ออายุ

สญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิาร

เป็นระยะเวลา

น้อยกว่า a ปี 

หรอืเกนิกว่า a 



ทรสัตเ์พื
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ส่วนที
 2 หน้า 11-7 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ปี 

ค่าดแูลระบบสาธาร- 
ณูปโภคส่วนกลาง 
(Common Area 
Service Fee) คดิที

อตัราเริ
มตน้ 3.00 
บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน  

• ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการดาํรงสถานะเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

รอ้ยละ 0.05 ของทุน
ชาํระแลว้ 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 0.05 ของทุน
ชาํระแลว้ 

รายปี - - 

• ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี รอ้ยละ 0.13 ของ 
NAV 

ตามที
จ่ายจรงิ รายปี - - 

• ดอกเบีKยและค่าธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิจากธนาคาร ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ - - - 

• ค่าธรรมเนียมที
ปรกึษาทางการเงนิ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามที
จ่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมที
ปรกึษาอื
นๆ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามที
จ่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ - - - รอ้ยละ 3.00 ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่า
หน่วยทรสัต์ที
เสนอขาย 

• ค่าธรรมเนียมเกี
ยวกบัการจดัหาเงนิกูย้มื หรอืการออกตราสารที
มี
ลกัษณะเดยีวกนั 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 



ทรสัตเ์พื
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ส่วนที
 2 หน้า 11-8 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์กรณทีี
มกีารระดมทุน - - - รอ้ยละ 1.00 ตามที
จ่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์และการจดัทาํเอกสาร
ประกอบประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายอื
นๆ      

(1) ค่าธรรมเนียม และ /หรอื  ค่าใชจ้่ายในการประเมนิราคาทรพัย์สนิ 
และ/หรอื สอบทานการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 0.08 ของ 
NAV  

ตามที
จ่ายจรงิ รายปี - - 

(2) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์รายงานประจําปี  และเอกสารอื
นๆที

เกี
ยวเนื
องกับผู้ถือหน่วยทรัสต์  ตลอดจน  ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดงักล่าว 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามที
จ่ายจรงิ - - - 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา  จัดพิมพ์  และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว 
หนงัสอืตอบโต ้เอกสาร ขา่วสาร  ประกาศและรายงานต่างๆ  ถงึผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ รวมถงึการลงประกาศหนงัสอืพมิพ ์

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามที
จ่ายจรงิ - - - 

(4) ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียม  ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ การเพิ
มทุน  และ /หรอื  ลดทุน  เช่น  ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร  ค่าอากรแสตมป์  ค่าบรกิารที
นายทะเบยีนเรยีกเก็บ  ค่า
ไปรษณยีากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามที
จ่ายจรงิ - - - 

(5) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์  ค่าเอกสารการลงบัญชี
กองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามที
จ่ายจรงิ - - - 

(6) ค่าใชจ้่ายอนัเกี
ยวเนื
องจากการเปลี
ยนแปลงแกไ้ขเพิ
มเตมิสญัญา
ก่อตั Kงทรสัต์ และ/หรอื ที
เกดิขึKนจากการปฏบิตัติามกฎหมาย และ/

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามที
จ่ายจรงิ - - - 



ทรสัตเ์พื
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ส่วนที
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

หรือ  ประกาศของคณะกรรมการ  ก .ล .ต  .ประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรอื กฎหมายอื
น ที
เกี
ยวขอ้ง 

(7) ค่าธรรมเนียม  และ /หรือ  ค่าใช้จ่ายอื
นๆ  อันเกี
ยวเนื
องกบัการ
ดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.10 ของ 
NAV  

ตามที
จ่ายจรงิ - - - 

(8) ค่าใช้จ่าย  และ /หรือ  ค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวข้องในการจัดตั Kง
กองทรสัต์  เช่น  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็น
หลักทรพัย์จดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดทํา
เอกสารสญัญา เป็นตน้ 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(9) ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนหรอืตวัแทน (Agent or Property Broker) 
(ถา้ม)ี ในการซืKอ จดัหา จาํหน่าย หรอืโอนสทิธ ิ

- - - รอ้ยละ 3.00 ตามที
จ่ายจรงิ 

(b0) ค่าธรรมเนียม  หรอืค่าใชจ้่ายเพื
อการจดัหา  ไดม้า  จําหน่าย  จ่าย 
โอนสนิทรพัย ์ทรพัยส์นิ หลกัทรพัยข์องกองทรสัต์  เช่น  ค่าใชจ้่าย
ที
เกี
ยวขอ้งกบัการซืKอหรอืขายอสงัหารมิทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการ
โอนหลกัทรพัย์ หรอื อสงัหาริมทรพัย์ ค่าธรรมเนียมการโอน    
เป็นตน้ 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(11) ค่าภาษหีรอืค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที
เกี
ยวกบัการซืKอ
ขายหลกัทรพัย ์อสงัหารมิทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื
นของกองทรสัต์ 
เช่น  ค่านายหน้าซืKอขายหลักทรัพย์  และจะถูกหักจากค่าขาย
หลกัทรพัยเ์มื
อมกีารขายหลกัทรพัย ์ 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(b2)  ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิค่าทรพัยส์นิ - - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(13) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิระบบวศิวกรรม - - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 



ทรสัตเ์พื
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ส่วนที
 2 หน้า 11-10 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบประมาณการงบกําไร
ขาดทุน ค่าใชจ้่ายจดัทาํรายงาน หรอืบทวจิยั 

(14) ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงนิค่าซืKอหน่วยทรสัต์ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร  ค่าอากรแสตมป์   ค่าไปรษณียากร  ค่าโทรศัพท์  ค่า
โทรสาร เป็นตน้ 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(b5) ค่าจดัทาํ จดัพมิพ ์ใบจองซืKอหน่วยทรสัต์ ใบทรสัต์ ใบเสรจ็รบัเงนิ 
ใบกาํกบัภาษี  และแบบฟอร์มอื
นๆ  ที
เกี
ยวขอ้งกบักองทรสัต์  และ
ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(b6)  ค่าจดัทําและจดัพมิพ์หนังสอืชีKชวน  ตลอดจน  ค่าแปลและจดัส่ง
เอกสารดงักล่าว 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(b7)  ค่าใช้จ่ายที
เกิดขึKนจากการติดตามทวงถามหรอืการดําเนินการ
ตามกฎหมายเพื
อการรับชําระหนีK ใดๆ  หรือค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายในการดําเนินคดีในศาล  เพื
อร ักษาสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์  ผู้จดัการกองทรัสต์  หรือ  ทรสัตี  ซึ
งเกี
ยวข้องกับ
กองทรสัต์ 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(18)  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที
เกี
ยวกบัการดําเนินงานและการบรหิาร
ทรพัย์สินของกองทรสัต์  รวมถึงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ทางศาล  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี   ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน  ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล 
ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าจดทะเบียนจํานอง  ค่าจดทะเบยีนปลอด
จํานอง  ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบัการจดทะเบียนต่างๆ  กบัสํานักงาน

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 



ทรสัตเ์พื
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ส่วนที
 2 หน้า 11-11 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั  งหมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครั  ง 

เพดาน % ต่อปี (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะ
เรียกเกบ็ 

(ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

รอบและระยะเวลาที�
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการทาํธรุกรรมใน

แต่ละครั  ง (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

อตัราที�คาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ที
ดนิที
เกี
ยวขอ้ง ค่าใชจ้่ายในดา้นนิตกิรรม ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข
สญัญา เป็นตน้ 

(19)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีที
ฟ้องร้องให้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ปฏิบตัิตามหน้าที
  หรอืเมื
อได้รบัคําสั 
งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกสําหรับความเสียหายที

เกดิขึKนอนัเนื
องมาจากการดาํเนินงานของกองทรสัต์ ในส่วนที
เกนิ
จากค่าสินไหมทดแทนที
กองทรัสต์ได้ร ับภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยั 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(q1)  ค่าธรรมเนียม  และ /หรือ  ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต์หรือ
เปลี
ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื ทรสัต ี

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(q2) ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัช ี - - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

(23) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื
นๆ  อนัเกี
ยวเนื
องกบั
การดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

- - - ตามที
จ่ายจรงิ ตามที
จ่ายจรงิ 

 

 

 

  



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 

ส่วนที
 2 หน้า 11-12 

 

 

11.2 ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที�เรียกเกบ็จากผูจ้องซื อหรอืผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที�เรียกเกบ็จาก 

ผูจ้องซื อ หรอืผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
อตัราที�คาดวา่จะเรียกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยทรสัต ์ ไม่ม ี

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ ตามอตัราที
ธนาคารพาณิชยก์าํหนด (ถา้ม)ี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต ์ ยกเวน้ภายในปีที
มกีารชาํระค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบยีน 

 และตามอตัราที
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยทรสัต ์

ยกเวน้ภายในปีที
มกีารชาํระค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบยีน  

และตามอตัราที
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (ถา้ม)ี 

• อื
นๆ ระบุ อตัราค่าธรรมเนียมที
เรยีกเกบ็จากผูส้ ั 
งซืKอ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ดงักล่าวขา้งตน้  

เป็นอตัราที
รวมภาษมีลูค่าเพิ
ม ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื
นใดทาํนองเดยีวกนัแลว้ 
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12. นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

 

12.1 รายละเอียดการกู้ยืมเงินสาํหรบัการระดมทุน 

ในการลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกกองทรสัตม์นีโยบายในการกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนัแก่
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครั Cงแรกตามที
ระบุไวใ้นสว่นที
 2 ขอ้ 2.5 การกูย้มืเงนิ อย่างไรกด็ ีในอนาคตกองทรสัต์อาจ
กูย้มืเงนิโดยการขอสนิเชื
อจากสถาบนัการเงนิหรอืออกตราสารหรอืหลกัทรพัยห์รอืเขา้ทําสญัญาที
มลีกัษณะเป็นการกูย้มื
รวมถึงก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ เพื
อนําเงินที
ได้มาลงทุนในทรัพย์สนิหลักของกองทรสัต์เพิ
มเติม 
ปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัต์ลงทุนแลว้ หรอืเพื
อวตัถุประสงคอ์ื
นใดที
เป็นประโยชน์ในทางธุรกจิของกองทรสัต์โดย
อยู่ภายใตข้อ้กาํหนดดงัต่อไปนีC  
 
12.2  นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต 

ในอนาคต กองทรสัตอ์าจกูย้มืเงนิโดยการขอสนิเชื
อจากสถาบนัการเงนิ หรอืออกตราสารหรอืหลกัทรพัยห์รอืเขา้
ทาํสญัญาที
มลีกัษณะเป็นการกูย้มื รวมถงึก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ เพื
อนําเงนิที
ไดม้าลงทุนในทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์เพิ
มเตมิ ปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัต์ลงทุน หรอืเพื
อวตัถุประสงคอ์ื
นใดที
เป็นประโยชน์ในทาง
ธุรกจิของกองทรสัต ์โดยอยู่ภายใตน้โยบายการกูย้มืเงนิในอนาคต 

 
วตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงนิ 

ในการจดัการกองทรสัต ์กองทรสัตจ์ะกูย้มืเงนิไดแ้ต่เฉพาะการกูย้มืเงนิเพื
อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีC 

(S) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอื สทิธกิารเช่าซึ
งเป็นทรพัย์สนิหลกั และ/หรอื อุปกรณ์ (ถ้ามี) 
เพิ
มเตมิ 

(V) บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(W) ดแูล ซ่อมบาํรุงรกัษา หรอืปรบัปรุงทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ หรอื
อสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่าให้อยู่ในสภาพด ีและพร้อมนําไปจดัหาผลประโยชน์ หรอื
สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ที
เปลี
ยนแปลงไป 

(X) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิ
มเตมิบนที
ดนิที
มอียู่แลว้ซึ
งเป็นของกองทรสัต์หรอืที
กองทรสัต์มสีทิธกิาร
เช่า เพื
อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรอืความ
ตอ้งการของลกูคา้ที
เปลี
ยนแปลงไป 

(Y) ชาํระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

(Z) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต ์

([) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืเพื
อนําไปใชช้าํระหนีCเงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(8) ปรบัโครงสรา้งเงนิทุนของกองทรสัต ์
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(9) เหตุจําเป็นอื
นใดตามที
ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็สมควร เพื
อบริหารจดัการกองทรสัต์และเป็นไปเพื
อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 
ทั CงนีC ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนัโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นสาํคญั 

และปฏบิตัติามหลกัเกณฑว์ธิกีารกูย้มืเงนิหรอืการก่อภาระผกูพนัตามที
เปิดเผยไวใ้นสญัญาก่อตั Cงทรสัต ์
 
วธิกีารกูย้มืเงนิ 

กองทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดด้ว้ยวธิกีารดงัต่อไปนีC 

(1) การขอสนิเชื
อจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัท
ประกนัภัยหรือบุคคลอื
นใดที
อาจสามารถให้สินเชื
อแก่กองทรสัต์ได้ ทั CงนีC โดยไม่ขดักับกฎหมาย 
ประกาศ คาํสั 
งใด หรอืหลกัเกณฑใ์ดๆ ที
เกี
ยวขอ้งที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(V) การออกตราสารหนีCหรอืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลใด ๆ หรอืเขา้ทําสญัญากูห้รอืสญัญาอื
น
ใดที
มีลักษณะเป็นการกู้ยืมกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื
นที
สามารถให้กู้ยืมได้โดยไม่ขดักบักฎหมาย 
ประกาศ คาํสั 
งใดหรอืหลกัเกณฑใ์ด ๆ ที
เกี
ยวขอ้งที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
 ทั CงนีC ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาถงึความจาํเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัเหนือ
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์เพื
อประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ
กูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนัตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Cงทรสัต ์และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง โดยไม่ตอ้งขอมตอินุมตัจิากที

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ท่าที
ไม่ขดักบักฎหมายและสญัญาก่อตั Cงทรสัต์ อย่างไรกด็ ีในกรณีที
กองทรสัต์นําทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงินอันเป็นการก่อภาระผูกพนัใหม่เหนือทรพัย์สนิของกองทรสัต์ การให้
หลกัประกนัดงักล่าวกองทรสัตต์อ้งไดร้บัอนุมตัโิดยมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามวธิกีารเกี
ยวกบัการกูย้มืของกองทรสัตแ์ละ
การก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ตามที
ระบุในสญัญาก่อตั Cงทรสัต์ และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง โดย 
ทรสัตจีะเป็นผูพ้จิารณาลงนามผูกพนักองทรสัต์ในการเขา้ทําสญัญาเพื
อกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัยส์นิของ
กองทรสัต ์
 
 มลูค่าการกูย้มืเงนิ 

 การกูย้มืเงนิของกองทรสัตจ์ะมขีอ้จาํกดัใหส้ดัสว่นการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ต้องไม่เกนิอตัราส่วนอย่างใดอย่าง
หนึ
งดงัต่อไปนีC เวน้แต่การเกนิอตัราสว่นดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพิ
มเตมิ 

(1)   รอ้ยละ 35 (สามสบิหา้) ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

(2)   รอ้ยละ 60 (หกสบิ) ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ในกรณีที
กองทรสัต์มอีนัดบัความน่าเชื
อถอื
อยู่ในอนัดบัที
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ
งเป็นอนัดบัความน่าเชื
อถอืครั Cงล่าสุดที
ไดร้บั
การจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื
อถอืที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.ไม่
เกนิ 1 (หนึ
ง) ปีก่อนวนักูย้มืเงนิ 

 
การกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ให้หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรอืหลกัทรพัย ์หรอืเขา้ทําสญัญาไม่ว่าใน

รปูแบบใดที
มคีวามมุ่งหมายหรอืเนืCอหาสาระที
แทจ้รงิ (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ 
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12.3 การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นหลกั 

 การก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์จํากดัเฉพาะกรณีที
จําเป็นและเกี
ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของ
กองทรสัตด์งัต่อไปนีC 

(1)   การก่อภาระผกูพนัซึ
งเกี
ยวเนื
องกบัการทําขอ้ตกลงหลกัที
กองทรสัต์สามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนด
ของกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง เช่น การนําทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการชําระเงนิกูย้มืตาม
ขอ้นีC 

(2)   การก่อภาระผกูพนัที
เป็นเรื
องปกตใินทางพาณิชยห์รอืเป็นเรื
องปกตใินการทาํธุรกรรมประเภทนั Cน 
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13.   นโยบายการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและขอ้จาํกดั 

 
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์จะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีH 
 
13.1 ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของกําไร

สทุธทิี
ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนที
จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์นั Hน ไดแ้ก่ ประโยชน์
ตอบแทนสําหรบัรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim 
Distribution)  (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทั HงนีH ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ไม่เกินสี
 (4) ครั Hงต่อรอบปีบญัชีเว้นแต่กรณีที
กองทรสัต์มีการเพิ
มทุน กองทรสัต์อาจมีการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่าสี
 (4) ครั Hงต่อรอบปีบญัชไีด ้เพื
อเป็นประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ (โดยจะ
เริ
มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัต์หากกองทรสัต์มกีําไรเพียงพอที
จะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 

  อนึ
ง กาํไรสทุธทิี
ปรบัปรุงแลว้ตามวรรคก่อนใหห้มายถงึกาํไรที
ปรบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนีH 

(ก) การหกักําไรที
ยงัไม่เกิดขึHน (Unrealized Gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั Hงการปรบัปรุงด้วยรายการอื
นตามแนวทางของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต ์

(ข) การหกัด้วยรายการเงนิสาํรองเพื
อการชําระหนีHเงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยมืเงนิของ
กองทรสัต์ตามวงเงนิที
ไดร้ะบุไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชีHชวน หรอืแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี แลว้แต่กรณี 

13.2 ในกรณีที
กองทรสัต์มกีําไรสะสมที
อา้งองิจากกําไรสุทธทิี
ปรบัปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรสัต์ตามขอ้ 13.1 ใน
รอบระยะเวลาบญัชใีด ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าว
ดว้ยกไ็ด ้ 

13.3  ในกรณีที
กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

13.4 ในกรณีที
มกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื
อระบุชื
อผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ที
มสีทิธิได้รบัประโยชน์ตอบแทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตภ์ายในกาํหนดเวลาดงัต่อไปนีH 

(ก) ประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัรอบปีบญัช ี(Year-End Distribution) 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรบัรอบปีบญัช ี(Year-End Distribution) 
ภายใน 90 (เกา้สบิ) วนันบัแต่วนัสิHนรอบปีบญัช ี  

เงื
อนไขเพิ
มเตมิ: 
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เวน้แต่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรบังวดปีบญัชแีรก ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนรายปี การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึHนอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการ

กองทรสัต ์ซึ
งหากประโยชน์ตอบแทนที
จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างรอบปีใด มมีูลค่า

ตํ
ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 (ศูนยจ์ุดหนึ
งศูนย)์ บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี
จะไม่จ่าย

ประโยชน์ตอบแทนในครั Hงนั Hน และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื
อนําไปจ่ายรวมกบั

ประโยชน์ตอบแทนที
จะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป  ทั HงนีH เงื
อนไขขา้งตน้ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ 13.1  

(ข) ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากม)ี ภายใน 90 
(เกา้สบิ) วนันบัแต่วนัสิHนรอบระยะเวลาบญัชสีาํหรบัไตรมาสล่าสดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน    

เงื
อนไขเพิ
มเตมิ:  

ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจะขึHนอยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึ
งหากประโยชน์ตอบแทนที
จะประกาศจ่าย
ต่อหน่วยทรสัตร์ะหว่างรอบไตรมาสใดมมีลูค่าตํ
ากว่าหรอืเท่ากบั ].^] บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ขอสงวนสทิธทิี
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั Hงนั Hน และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว
เพื
อนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที
จะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป  

สาํหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหเ้ป็นไป
ตามที
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Hงทรสัต ์เวน้แต่กรณีที
 สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอื
นใดที

มอีาํนาจตามกฏหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี
ยนแปลง เพิ
มเตมิ ประกาศ กําหนด สั 
งการ เหน็ชอบ และ/
หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื
น ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั Hน 

13.5  ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีH 

(ก) ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี
มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที
มชีื
อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยทรสัต์เพื
อการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต์แต่ละราย หาก
ปรากฏว่ามบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกว่าอตัราที

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั Hนจะไม่มีสทิธิได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที
ถือหน่วยทรสัต์เกินกว่าอตัราที
ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด 

(ข) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ตามระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด เพื
อกําหนดสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทน
และอตัราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์และอาจประกาศ
โดยวธิใีดวธิหีนึ
งดงัต่อไปนีHดว้ย 

(^) ส่งหนังสอืแจ้งผู้ถือหน่วยทรสัต์ที
มชีื
อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอื 
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(d) ปิดประกาศไวใ้นที
เปิดเผย ณ ที
ทาํการทุกแห่งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื 

(e) ประกาศผ่านเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื เวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์หรอื 

(f) ประกาศในหนงัสอืพมิพอ์ย่างน้อย ^ (หนึ
ง) ฉบบั 

(ค) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการหักภาษี ณที
จ่ายตามที
กฎหมายกําหนดของ
ผลประโยชน์ตอบแทนที
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละประเภท 

(ง) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั 
งจ่าย
ในนามผู้ถือหน่วยทรสัต์และส่งทางไปรษณีย์ตามที
อยู่ที
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ระบุไว้ในใบจองซืHอ
หน่วยทรัสต์ หรือนําเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที
แจ้งไว้โดยผู้ถือ
หน่วยทรสัต์จะเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนเงนิที
เกดิขึHน และภาระความ
เสี
ยงจากอตัราแลกเปลี
ยน (ถ้าม)ี โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจากจาํนวนเงนิที
จะสง่ให ้

(จ) ในกรณีที
ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่ใชส้ทิธขิอรบัประโยชน์ตอบแทนจาํนวนใดภายในอายุความใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์หเ้งนิดงักล่าวตกเป็นกรรมสทิธิ iของกองทรสัต์
โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดงักล่าวไปใชเ้พื
อการอื
นใดนอกจาก
เพื
อประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

13.6 เงื
อนไข และวธิกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที
ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี
กําหนดในประกาศที
ทจ. 49/2555 ปะกาศที
 กร. 14/2555 และประกาศที
 สช. 29/2555 แลว้แต่
กรณี มีข้อจํากดัสทิธิในการรบัประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือ
หน่วยทรสัตด์งักล่าวจะไดร้บัประโยชน์ตอบแทนเพยีงเท่าที
เป็นไปตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ในส่วนที
อยู่ใน
อตัราที
ประกาศที
ทจ. 49/2555 ปะกาศที
 กร. 14/2555 และประกาศที
 สช. dk/dl5l แลว้แต่กรณี กําหนด และ
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารคาํนวณหาจาํนวนหน่วยทรสัตท์ี
มสีทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อื
หน่วยทรสัต์แต่ละรายที
อยู่ในกลุ่มบุคคลนั Hน โดยจะใช้วิธีการเฉลี
ยตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ทั HงนีH เวน้แต่สาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด สั 
งการ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื
น สว่นประโยชน์ตอบแทนที
ไม่
อาจจ่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวนั Hน ใหต้กเป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายอื
นตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต ์
โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี
มสีทิธไิดร้บัในคราวนั Hน  
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14.    นโยบายการลงทุนในอนาคต 
 

ในอนาคตกองทรสัต์อาจทําการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อื
นเพิ
มเติมนอกจากทรพัย์สนิที
กองทรสัต์เขา้ลงทุน 
ครั Fงแรก  

การลงทุนของกองทรสัต์จะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
กําหนดในประกาศที
 ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และ
คาํสั 
งที
เกี
ยวขอ้ง ตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืจะแกไ้ขเพิ
มเตมิ
ต่อไป โดยนโยบายการลงทุนในอนาคตของกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีF 

 
14.1 การลงทุนโดยตรง   

 กองทรสัต์มีนโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัประเภทอสงัหาริมทรพัย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์
(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื
องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัย์
ดงักล่าว โดยประเภททรพัย์สนิที
กองทรสัต์จะลงทุน ได้แก่ ทรพัย์สนิที
เป็นอสงัหาริมทรพัย์ประเภทอาคาร
คลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ หรอือาคารโรงงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยอ์ื
นใดที
เกี
ยวขอ้ง
กบั สนับสนุน หรอืส่งเสรมิธุรกจิการใหเ้ช่าพืFนที
อาคารคลงัสนิคา้ ศูนยก์ระจายสนิค้า อาคารคลงัหอ้งเยน็ หรอื
อาคารโรงงานดงักล่าว และทรพัยส์นิอื
นใดที
อาจสง่เสรมิการลงทุนของกองทรสัต์ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการลงทุน
ดงันีF 
(1) กองทรสัตจ์ะตอ้งลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พื
อไดม้าซึ
งกรรมสทิธิ Uหรอืสทิธคิรอบครอง ทั FงนีF ในกรณีที
เป็น

การไดม้าซึ
งสทิธคิรอบครองตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหนึ
งดงัต่อไปนีF 
ก. เป็นการไดม้าซึ
งอสงัหารมิทรพัยท์ี
มกีารออก น.ส. 3 ก. 
ข. เป็นการไดม้าซึ
งสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัยท์ี
มกีารออกตราสารแสดงกรรมสทิธิ Uหรอืสทิธิ

ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 
(2) อสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตล์งทุนและไดม้าตอ้งไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใดๆ เวน้แต่

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตไีดพ้จิารณา โดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
ทรพัยสทิธิหรือการมีข้อพิพาทนั Fนไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมี
นยัสาํคญั และเงื
อนไขการไดม้าซึ
งอสงัหารมิทรพัยน์ั Fนยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(3) การทาํสญัญาเพื
อใหไ้ดม้าซึ
งอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์ลงทุนนั Fน ต้องไม่มขีอ้ตกลงหรอืขอ้ผูกพนัใดๆ ที

อาจมผีลใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะที
มกีารจําหน่าย) เช่น 
ขอ้ตกลงที
ใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาในการซืFออสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ไดก่้อนบุคคลอื
น โดยมกีารกําหนด
ราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น หรอือาจมผีลให้กองทรสัต์มหีน้าที
มากกว่าหน้าที
ปกติที
ผูเ้ช่าพงึมเีมื
อ
สญัญาเช่าสิFนสดุลง 

(4) อสงัหารมิทรพัยท์ี
ไดม้าตอ้งพรอ้มจะนําไปจดัหาประโยชน์ คดิเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
มลูค่าหน่วยทรสัตท์ี
ขออนุญาตเสนอขาย รวมทั Fงจาํนวนเงนิกูย้มื ทั FงนีF กองทรสัตอ์าจลงทุนในโครงการที
ยงั
ก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ได ้โดยมูลค่าของเงนิลงทุนที
จะทําใหไ้ดม้าและใชพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ลว้เสรจ็
เพื
อนําไปจดัหาประโยชน์ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของกองทรสัต ์(ภายหลงัการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต)์ และตอ้งแสดงไดว้่าจะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพื
อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบ
กบัความอยู่รอดของกองทรสัตด์ว้ย 

(5) อสงัหารมิทรพัย์ที
กองทรสัต์ลงทุนต้องผ่านการประเมนิมูลค่าอย่างเตม็รูปแบบที
มกีารตรวจสอบเอกสาร
สทิธ ิและเป็นไปเพื
อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่เกนิกว่า 6 เดอืน
ก่อนวันยื
นคําขออนุญาต โดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สินอย่างน้อย 2 ราย ที
 ผู้จดัการกองทรสัต์และที
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ปรกึษาทางการเงนิที
ร่วมจดัทําคําขออนุญาต (ถ้าม)ี พจิารณาว่ามคีวามเหมาะสมและสามารถประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิใหส้ะทอ้นมลูค่าที
แทจ้รงิไดอ้ย่างน่าเชื
อถอืเพยีงพอ และมลีกัษณะดงัต่อไปนีF  
ก. เป็นผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ข. ในกรณีที
อสงัหารมิทรพัยท์ี
จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอาจเป็นบุคคลที
อยู่

ในบัญชีรายชื
อของบุคคลซึ
งทางการหรือหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอันเป็นที
ตั Fงของ
อสงัหารมิทรพัยก์าํหนดใหส้ามารถทําหน้าที
ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยน์ั Fนๆ ได ้ทั FงนีF ในกรณีที

ไม่ปรากฏบญัชรีายชื
อดงักล่าว ผูท้ี
ทาํหน้าที
ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิต้องเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ
ง
ดงัต่อไปนีF  
• เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี
ยวกบัการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน ซึ
งมีผลงานเป็นที
ยอมรบัอย่าง

แพร่หลายในประเทศอนัเป็นที
ตั Fงของอสงัหารมิทรพัยน์ั Fน 
• เป็นบุคคลที
มมีาตรฐานการปฏบิตังิานและระบบงานในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
เป็นสากล 
• เป็นผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
มเีครอืขา่ยกวา้งขวางในระดบัสากล (International Firm) 

(6) อสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตไ์ดม้าตอ้งมมีลูค่ารวมกนัไมน้่อยกว่า 500,000,000 บาท ทั FงนีF ในกรณีที
จาํนวน
เงนิที
จะได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรสัต์น้อยกว่ามูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ที
ประสงค์จะ
ลงทุน ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องแสดงได้ว่ามแีหล่งเงนิทุนอื
นเพยีงพอที
จะทําให้ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรพัย์
ดงักล่าว 

(7) ในกรณีที
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพื
อใหไ้ดม้าซึ
งสทิธคิรอบครองโดยการเช่าชว่งอสงัหารมิทรพัย ์หรอืเช่าอาคาร 
หรอืโรงเรอืน หรอืสิ
งปลกูสรา้งที
ผูใ้หเ้ช่ามไิดเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ Uตามโฉนดที
ดนิหรอืผูม้สีทิธคิรอบครอง
ตามหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มมีาตรการป้องกนัความเสี
ยงหรอืการ
เยยีวยาความเสยีหายเพื
อบรรเทาหรอืลดความเสี
ยงที
อาจจะเกดิขึFนกบักองทรสัต์ อนัเนื
องมาจากการ
ลงทุนเพื
อใหไ้ด้มาซึ
งสทิธคิรอบครองในการเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยท์ี
ผูใ้หเ้ช่ามไิดเ้ป็นเจ้าของกรรมสทิธิ U 
เช่น จดัใหม้กีารจดัทาํขอ้ตกลงกระทาํการจากบุคคลที
เกี
ยวขอ้งเพื
อรบัรองการปฏบิตัติามสญัญาและชดใช้
ค่าเสยีหายใหแ้ก่กองทรสัต ์หรอืจดัใหม้ขีอ้สญัญาหรอืขอ้ตกลงที
ใหส้ทิธกิองทรสัตส์ามารถเขา้ไปแกไ้ขการ
ผดิสญัญาโดยตรงกบัเจ้าของกรรมสทิธิ Uได้ และเข้าสวมสทิธิเป็นผู้เช่าได้โดยตรง เป็นต้น และเปิดเผย
มาตรการป้องกนัความเสี
ยงดงักล่าวต่อทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต/์ผูล้งทุน 

(8) ในกรณีที
กองทรัสต์ได้มาซึ
งกรรมสิทธิ Uในอสังหาริมทรัพย์ และผู้จ ัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของเดมิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องกําหนดค่า
เช่าที
เรยีกเกบ็จากเจ้าของเดมิในลกัษณะที
เป็นธรรมเนียมทางคา้ปกตเิสมอืนเป็นหรอืไม่ดอ้ยกว่าการทํา
ธุรกรรมกบัคู่คา้ทั 
วไปที
เป็นบุคคลภายนอก 

 
14.2 การลงทุนโดยอ้อม 

(e) การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์โดยทางออ้มตอ้งเป็นการลงทุนผ่านการถอืหุน้ที
ออกโดยบรษิทัที

จดัตั FงขึFนโดยมวีตัถุประสงค์เพื
อการดําเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ff 
ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Fงหมด และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ff ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั Fงหมดของ
บรษิทันั Fนหรอืเป็นไปตามประกาศอื
นใดที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
หรอืที
ไดแ้กไ้ขเพิ
มเตมิ 

(g) กองทรสัต์อาจให้กู้ยมืเงนิแก่บรษิัทตามข้อ e5.g (e) ผ่านการถือตราสารหนีF หรอืการเขา้ทําสญัญาที
มี
ลกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงนิ โดยใหถ้อืว่าการใหบ้รษิทัดงักล่าวกูย้มืเงนิเป็นการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดย
ทางออ้มดว้ย 

(h) การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์โดยทางออ้มตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีF 
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ก. มกีารประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์ลงทุนโดยทางออ้ม ทั Fงในชั Fนของกองทรสัต์ และใน
ชั Fนของบรษิทัที
กองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ดงันีF  
• การประเมนิมูลค่าในชั Fนของกองทรสัต์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Fง 

ทรัสต์ โดยให้คํานึงภาระภาษีของบริษัทที
กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น และปจัจัยอื
นที
อาจมี
ผลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตล์งทุนโดยทางออ้มดว้ย 

• การประเมนิมลูค่าในชั Fนของบรษิทัที
กองทรสัต์เป็นผูถ้อืหุน้ตามขอ้ e5.g (e) ขา้งต้น ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Fงทรสัต ์

ข. มกีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอื
นที
บรษิทัที
กองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ไดล้งทุนไวต้ามหลกัเกณฑด์งันีF 
• ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนที
ออกโดย

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 
• ในกรณีที
หลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนที
ออกโดยสมาคมบรษิัท

จดัการลงทุนไม่รองรบัการกาํหนดมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิใด ใหใ้ชมู้ลค่าที
เป็นไปตามหลกั
วชิาการอนัเป็นที
ยอมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

ค. ในกรณีที
กองทรสัต์มีการลงทุนในตราสารหนีFหรอืสญัญาที
ถือเป็นการลงทุนโดยทางอ้อมตามข้อ 
e5.g (g) ขา้งตน้ ตอ้งมกีารประเมนิมลูค่าตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ e5.g (h) 
ข. ขา้งตน้ดว้ย 

ง. แสดงไดว้่ามมีาตรการหรอืกลไกที
จะทําใหท้รสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถดูแลและควบคุมให้
บรษิทัดงักล่าวดําเนินการใหเ้ป็นไปในทํานองเดยีวกบัหลกัเกณฑท์ี
กําหนดไวส้าํหรบักองทรสัต์ที
มี
การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยตรง เว้นแต่ในกรณีของหลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงนิ
ตามที
กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั Fงทรสัตจ์ะพจิารณาเฉพาะในชั Fนของกองทรสัตก์ไ็ด ้

 
14.3 การลงทุนหรอืมีไว้ซึ งทรพัยสิ์นอื นนอกเหนือจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

นอกเหนือจากการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั กองทรสัตม์นีโยบายจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ
งทรพัยส์นิอื
นดงัต่อไปนีF 
• ประเภทของทรพัยส์นิอื
นที
กองทรสัตม์นีโยบายจะลงทุนหรอืมไีว ้มดีงัต่อไปนีF 

1) พนัธบตัรรฐับาล 
2) ตั iวเงนิคลงั 
3) พนัธบตัรหรอืหุ้นกู้ ที
รฐัวสิาหกจิ หรอืนิติบุคคลที
มกีฎหมายเฉพาะจดัตั FงขึFนเป็นผูอ้อก และมี

กระทรวงการคลงัเป็นผูค้ํFาประกนัตน้เงนิและดอกเบีFยเตม็จาํนวนแบบไม่มเีงื
อนไข 
4) เงนิฝากในธนาคาร หรอืบรรษทัตลาดรองสนิเชื
อที
อยู่อาศยั 
5) บตัรเงนิฝากที
ธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก โดยไม่มลีกัษณะของสญัญาซืFอขายล่วงหน้า

แฝง 
6) ตั iวแลกเงนิหรอืตั iวสญัญาใชเ้งนิ ที
ธนาคาร บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอรเ์ป็นผูอ้อก  

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้ํFาประกนั โดยไม่มลีกัษณะของสญัญาซืFอขายล่วงหน้าแฝงโดยการ
รบัรอง รบัอาวลั หรอืคํFาประกนั แลว้แต่กรณี ตามขอ้นีF ตอ้งเป็นการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทั Fง
จาํนวน หรอืคํFาประกนัตน้เงนิและดอกเบีFยเตม็จาํนวนอย่างไม่มเีงื
อนไข 

7) หน่วยลงทุนหรอืใบสําคญัแสดงสทิธทิี
จะซืFอหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนีF หรอื
กองทุนรวมอื
นที
มนีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนีFหรอืเงนิฝาก ทั FงนีF ในกรณีที
เป็นหน่วย
ลงทุนของต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงื
อนไขดงัต่อไปนีF 
(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที
อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงาน

กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซืFอขายหลักทรัพย์ที
 เป็นสมาชิกสามัญของ 
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International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรอืเป็นหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที
มีการซืFอขายในตลาดซืFอขายหลักทรัพย์ที
เป็น
สมาชกิของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมต่างประเทศนั Fนมนีโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิประเภทและชนิดเดยีวกบั
ทรพัยส์นิที
กองทรสัตส์ามารถลงทุนหรอืมไีวไ้ด ้และ 

(ค) กองทุนรวมต่างประเทศนั Fนจดัตั FงขึFนเพื
อผูล้งทุนทั 
วไป 
8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์หรอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์อื
น ทั FงนีF เฉพาะที


จดัตั FงขึFนตามกฎหมายไทย 
9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที
จดัตั Fงตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรสัต์

นั Fนจะจดัตั Fงในรปูบรษิทั กองทรสัต ์หรอืรปูแบบอื
นใด ทั FงนีF ตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนีF 
(ก) Real Estate Investment Trust นั Fนจดัตั FงขึFนสาํหรบัผูล้งทุนทั 
วไป และอยู่ภายใต้การ

กาํกบัดแูลของหน่วยงานที
กํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซืFอขายหลกัทรพัยท์ี
เป็น
สมาชกิสามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

(ข) มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หุน้สามญัของบรษิทัที
มรีายชื
ออยู่ใน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซืFอขายหลักทรัพย์ที
เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรอืหุ้นสามญัของบรษิัทที
มลีกัษณะธุรกิจ
เทยีบเคยีงไดก้บัหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

(ค) มกีารซืFอขายในตลาดซืFอขายหลกัทรพัย์ที
เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรอืมกีารรบัซืFอคนืโดยผูอ้อกตราสาร 

10) สญัญาซืFอขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที
ทําสญัญาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื
อป้องกนัความเสี
ยงของ
กองทรสัต ์

11) ทรพัย์สนิ หลกัทรพัย์ หรือตราสารอื
นตามที
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

• อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิอื
นเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดไวใ้นประกาศเกี
ยวกบัอตัราส่วน
การลงทุนในทรพัยส์นิของกองทุนรวมทั 
วไปที
ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แห่งพ.ร.บ.
หลกัทรพัยฯ์ โดยอนุโลม 

• ในกรณีที
ลกูหนีFตามตราสารที
กองทรสัตล์งทุนผดินดัชาํระหนีF หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมส่ามารถชาํระ
หนีFได้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑใ์นเรื
องเดยีวกนัที
กําหนดไวส้าํหรบักองทุน
รวมทั 
วไปที
ออกตามมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ โดยอนุโลม 
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15.  เงื�อนไขการลงทุน 
 

เงื
อนไขการลงทุนของกองทรสัต ์มรีายละเอยีดดงันีC 
15.1 ในกรณีที
บรษิทัฯ ระดมทุนไดไ้ม่เพยีงพอที
จะลงทุนในทรพัยส์นิไดทุ้กรายการตามที
ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลเสนอขายหน่วยทรสัต์นีC รวมทั Cงในกรณีที
การจดัตั Cงกองทรสัต์ไม่สาํเรจ็ แต่ไดม้กีารระดมทุนจากผูจ้องซืCอ
มาแล้วไม่ว่าทั Cงหมดหรอืบางส่วน บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิี
จะดําเนินการขอเพกิถอนการลงทุนและการจดัตั Cง
กองทรสัต์และดําเนินการคนืเงนิค่าจองซืCอหน่วยทรสัต์และผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซืCอหน่วยทรสัต์ตาม
สดัส่วนเงนิค่าจองซืCอหน่วยทรสัต์โดยบรษิทัฯ จะแจ้งขอ้มูลให้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์และผูล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละสง่หนงัสอืถงึผูถ้อืหน่วยทรสัตก์่อนการเขา้ลงทุน 

15.2 ในกรณีที
บรษิทัฯ สามารถระดมทุนไดเ้พยีงพอที
จะลงทุนในทรพัยส์นิไดต้ามที
ระบุไวข้า้งต้น (แลว้แต่กรณี) แต่ 
(ก) ไม่สามารถลงทุนในทรพัยส์นิได ้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทั Cงหมดเนื
องจากทรพัยส์นิที
เป็นอสงัหารมิทรพัย์
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที
กําหนดไว้หรือมิได้เป็นไปตามข้อกําหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์หรอืมเีหตุอื
นใดอนัทาํใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถลงทุนในทรพัยส์นิที
เป็นอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้และ/หรอื 
(ข) เกดิเหตุสดุวสิยัขึCนกบัทรพัยส์นิที
เป็นอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื (ค) มเีหตุอื
นใดที
มผีลกระทบต่อทรพัยส์นิที

เป็นอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรษิทัฯ เหน็ว่าเหตุดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทรสัต์ บรษิทัฯ สงวน
สทิธทิี
จะ 
(1) พจิารณาลงทุนในทรพัยส์นิที
เป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี
พรอ้มจะนําไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมูลค่ารวมกนัไม่

น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที
ขออนุญาตเสนอขายรวมทั Cงจํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) โดย  
บรษิัทฯ สงวนสทิธทิี
จะปรบัเปลี
ยนขอ้กําหนด และ/หรอื เงื
อนไขในสญัญาที
เกี
ยวขอ้งกบัการลงทุนในทรพัย์สนิที
เป็น
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องในการปรับเปลี
ยนเงื
อนไขการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนและเงนิอื
นใด หรอืขอ้สญัญาหรอืขอ้กาํหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทั CงนีC หลงัจากกองทรสัต์
ไดล้งทุนแลว้ หากมจีํานวนเงนิส่วนที
เหลอืจากจํานวนเงนิที
บรษิทัฯ ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
บรษิทัฯ อาจพจิารณาคนืเงนิที
เหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอื 

(2) พจิารณาเลกิกองทรสัตก่์อนการลงทุนในทรพัยส์นิที
เป็นอสงัหารมิทรพัยห์ากอสงัหารมิทรพัยท์ี
พรอ้มจดัหา
ประโยชน์มมีลูค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรสัต์ที
ขออนุญาตเสนอขายรวมทั Cงจํานวนเงนิกูย้มื 
(ถา้ม)ี โดยบรษิทัฯ จะชาํระบญัชกีองทรสัตเ์พื
อคนืเงนิลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
อย่างไรก็ดีกองทรัสต์จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็นสําคัญถึงแม้
อสงัหารมิทรพัยท์ี
พรอ้มจดัหาประโยชน์มมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิั Cงหมดของ
กองทรสัตภ์ายหลงัการลงทุน บรษิทัฯ อาจเลอืกที
จะไม่ลงทุนโดยใหเ้ลกิกองทรสัต์ตามขอ้ (2) ขา้งต้นกไ็ด ้
ทั CงนีC ในกรณีที
บรษิทัฯ เลอืกที
จะลงทุนตามที
กาํหนดไวใ้นขอ้ (1) ของวรรคก่อนแลว้ หากบรษิทัฯ ประสงค์
จะนําเงนิที
ไดจ้ากการระดมทุนสว่นที
เหลอืไปลงทนุเพิ
มเตมิในทรพัยส์นิอื
นนอกจากทรพัยส์นิตามที
กาํหนด
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหน่วยทรสัต์ กองทรสัต์จะต้องดําเนินการใดๆ เพื
อใหท้รพัย์สนิที

กองทรสัต์จะลงทุนนั Cนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และดําเนินการให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ตามที
กําหนดไว้ในสญัญา
ก่อตั Cงทรสัตแ์ละประกาศที
เกี
ยวขอ้ง 
ในกรณีที
ต้องเลิกกองทรัสต์ตามข้อ (2) ข้างต้น เงินลงทุนที
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้รับคืนจะเป็นไปตาม
ยอดเงนิคงเหลอืหลงัจากการชาํระบญัช ีซึ
งจะใกลเ้คยีงกบัจํานวนเงนิทุนของกองทรสัต์หกัค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที
เกดิขึCน ดงันั Cน ในกรณีดงักล่าวนีCผูถ้อืหน่วยทรสัต์จงึอาจมคีวามเสี
ยงที
จะไดร้บัเงนิลงทุนคนืในจํานวนที

ตํ
ากว่ามลูค่าที
ตราไวต่้อหน่วยทรสัต ์

15.3 วธิกีารไดม้าซึ
งทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 
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15.3.1 การไดม้าซึ
งทรพัยส์นิหลกัแต่ละครั Cง ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินการดงัต่อไปนีC 
(ก) ตรวจสอบและสอบทาน (การทาํ Due Diligence) ขอ้มลูและสญัญาต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัและ

อุปกรณ์ (ถ้าม)ี ในเรื
องสภาพของอสงัหารมิทรพัย ์ขอ้มูลดา้นการเงนิและกฎหมายของอสงัหารมิทรพัยท์ี

จะลงทุนและความสามารถของคู่สญัญาในการเขา้ทาํนิตกิรรมตลอดจนความครบถ้วนถูกต้องและบงัคบัได้
ตามกฎหมายของเอกสารสทิธิหรือเอกสารสญัญาที
เกี
ยวขอ้ง เป็นต้น ทั CงนีC ตามที
กําหนดไว้ในสญัญา
ก่อตั Cงทรสัตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง เพื
อประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มูลที
ถูกต้อง โดย
ในกรณีที
เจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้โอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มทีี
ปรึกษาทางการเงิน ให้ความเห็นเกี
ยวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดงักล่าวดว้ย 

(ข) ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิหลกัอย่างน้อยตามขอ้กาํหนดดงันีC 
(1) เป็นการประเมนิมูลค่าอย่างเตม็รูปแบบที
มกีารตรวจสอบเอกสารสทิธแิละเป็นไปเพื
อวตัถุประสงค์

สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เป็นเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัยื
นคําขอ 
โดยผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิอย่างน้อยสองราย 

(2) ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตาม (1) ต้องเป็นบุคคลที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต.  

(ค) ในกรณีที
กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลักษณะที
เป็นการเช่าช่วง จะจัดให้มี
มาตรการป้องกนัความเสี
ยงหรอืการเยยีวยาความเสยีหายที
อาจเกดิขึCนจากการผดิสญัญาเช่า หรอืการไม่
สามารถบงัคบัตามสทิธใินสญัญาเช่า 

(ง) ในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติมจะจัดให้ได้มาซึ
งทรพัย์สิน
ดงักล่าวภายใน 60 วนันบัแต่วนัที
ปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

 
15.3.2 การไดม้าซึ
งทรพัยส์นิหลกัเพิ
มเตมิ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีC 

(ก) ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที
เขา้ลกัษณะดงัต่อไปนีC 
(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตั Cงทรสัตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 
(2) เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดทีี
สดุของกองทรสัต ์
(3) สมเหตุสมผลและใชร้าคาที
เป็นธรรม 
(4) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมที
เรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราที
เป็นธรรมและเหมาะสม 
(5) ผูท้ี
มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ทาํธุรกรรม ไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรมนั Cน 

(ข) ในดา้นระบบในการอนุมตั ิตอ้งผ่านการดาํเนินการดงัต่อไปนีC 
(1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตั Cงทรัสต์และกฎหมายที


เกี
ยวขอ้งแลว้  
(2) ในกรณีที
เป็นการได้มาซึ
งทรพัย์สนิหลกัที
มีมูลค่าตั Cงแต่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ

กองทรสัตข์ึCนไป ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 
(3) ในกรณีที
เป็นการได้มาซึ
งทรพัย์สนิหลกัที
มมีูลค่าตั Cงแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ

กองทรสัต์ขึCนไป ต้องได้รบัมติของที
ประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจาํนวนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(4) การคาํนวณมลูค่าของทรพัยส์นิหลกัตามขอ้นีC จะคาํนวณตามมลูค่าการไดม้าซึ
งทรพัยส์นิทั Cงหมดของ
แต่ละโครงการที
ทําให้กองทรสัต์พรอ้มจะหารายได ้ซึ
งรวมถึงทรพัย์สนิที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการนั Cน
ดว้ย 
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(ค) กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตี
มหีน้าที
ดงัต่อไปนีC 
(1) หน้าที
ของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัใหม้เีอกสารขอความเหน็ชอบหรอืหนังสอืเชญิประชุม แลว้แต่

กรณี แสดงความเหน็ของตนเกี
ยวกบัลกัษณะธุรกรรมการไดม้าซึ
งทรพัยส์นิหลกัเพิ
มเติมที
เป็นไป
ตามขอ้ 15.3.2 (ก) พรอ้มทั Cงเหตุผลและขอ้มลูประกอบที
ชดัเจน  

(2) หน้าที
ของทรสัตใีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื
อใหค้วามเหน็เกี
ยวกบัลกัษณะของธุรกรรม
ในประเดน็ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตั Cงทรสัตแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งหรอืไม่ 

15.4 การลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ
งทรพัยส์นิอื
นนอกเหนือจากการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั 
กองทรสัต์อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ
งทรพัย์สนิอื
นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกัได้ซึ
งจะเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดที
มสีาระสาํคญัดงัต่อไปนีC 

15.4.1 ทรัพย์สินอื
นนอกเหนือจากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีขอบเขตประเภททรัพย์สิน
ดงัต่อไปนีC 
(ก) พนัธบตัรรฐับาล 
(ข) ตั bวเงนิคลงั 
(ค) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที
ร ัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั CงขึCนเป็นผู้ออก และมี

กระทรวงการคลงัเป็นผูค้ํCาประกนัตน้เงนิและดอกเบีCยเตม็จาํนวนแบบไม่มเีงื
อนไข    
(ง) เงนิฝากในธนาคาร หรอืบรรษทัตลาดรองสนิเชื
อที
อยู่อาศยั 
(จ) บตัรเงนิฝากที
ธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก โดยไม่มลีกัษณะของสญัญาซืCอขายล่วงหน้าแฝง 
(ฉ) ตั bวแลกเงนิหรอืตั bวสญัญาใช้เงนิที
ธนาคาร บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิัทเครดติฟองซเิอร ์เป็นผู้ออก ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้ํCาประกนั โดยไม่มลีกัษณะของสญัญาซืCอขายล่วงหน้าแฝง โดยการรบัรอง รบัอาวลั หรอื
คํCาประกนั แล้วแต่กรณี ตามขอ้นีC ต้องเป็นการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทั Cงจํานวน หรอืคํCาประกนัต้นเงนิ
และดอกเบีCยเตม็จาํนวนอย่างไม่มเีงื
อนไข 

(ช) หน่วยลงทุนหรอืใบสําคญัแสดงสทิธทิี
จะซืCอหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนีC หรอืกองทุนรวม
อื
นที
มนีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนีCหรอืเงนิฝาก ทั CงนีC ในกรณีที
เป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ 
ตอ้งเป็นไปตามเงื
อนไขดงัต่อไปนีC 
(1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที
อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดูแลดา้น

หลกัทรพัย์และตลาดซืCอขายหลกัทรพัย์ที
เป็นสมาชกิสามญัของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) หรอืเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที
มกีารซืCอขาย
ในตลาดซืCอขายหลกัทรพัยท์ี
เป็นสมาชกิของ World Federation of  Exchanges (WFE) 

(2) กองทุนรวมต่างประเทศนั Cนมนีโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิประเภทและชนิดเดยีวกบัทรพัย์สนิที

กองทรสัตส์ามารถลงทุนหรอืมไีวไ้ด ้และ 

(3) กองทุนรวมต่างประเทศนั Cนจดัตั CงขึCนเพื
อผูล้งทุนทั 
วไป 
(ซ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หรอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์อื
น  ทั CงนีC เฉพาะที
จดัตั CงขึCน

ตามกฎหมายไทย 
(ฌ) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที
จดัตั Cงตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรสัต์นั Cนจะ

จดัตั Cงในรปูบรษิทั กองทรสัต ์หรอืรปูแบบอื
นใด ทั CงนีC ตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนีC 
(1) Real Estate Investment Trust นั Cนจดัตั CงขึCนสาํหรบัผูล้งทุนทั 
วไป และอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของ

หน่วยงานที
กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซืCอขายหลักทรัพย์ที
เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)   
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(2) มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หุน้สามญัของบรษิทัที
มรีายชื
ออยู่ในหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดซืCอขายหลกัทรพัย์ที
เป็นสมาชกิของ World Federation of Exchanges 
(WFE) หรอืหุน้สามญัของบรษิทัที
มลีกัษณะธุรกจิเทยีบเคยีงไดก้บัหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

(3) มกีารซืCอขายในตลาดซืCอขายหลกัทรพัย์ที
เป็นสมาชกิของ World Federation of Exchanges 
(WFE)หรอืมกีารรบัซืCอคนืโดยผูอ้อกตราสาร 

(ญ) สญัญาซืCอขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที
ทาํสญัญาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื
อป้องกนัความเสี
ยงของกองทรสัต ์
15.4.2 อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิอื
นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดไวใ้นประกาศที
เกี
ยวขอ้งกบัอตัราสว่น

การลงทุนในทรพัยส์นิของกองทุนรวมทั 
วไปซึ
งออกตามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยอนุโลม  
15.4.3 ในกรณีที
ลูกหนีCตามตราสารที
กองทรสัต์ลงทุนผิดนัดชําระหนีC หรอืมพีฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนีCได ้

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นเรื
องเดยีวกนัที
กาํหนดไวส้าํหรบักองทุนรวมทั 
วไปที
ออกตาม
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยอนุโลม  

15.5 การลงทุนในหุน้ของนิตบิุคคลซึ
งเป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์
กองทรสัต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ
งเป็นผู้เช่าทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ได้เมื
อเป็นไปตามเงื
อนไข
ดงัต่อไปนีC 
(ก) สญัญาเช่ากาํหนดค่าเช่าโดยอา้งองิกบัผลประกอบการของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และ 
(ข) เป็นการลงทุนในหุ้นที
ให้สทิธพิเิศษเพื
อประโยชน์ในการอนุมตัิการดําเนินงานบางประการของนิติบุคคล 

(Golden Share) ตามที
ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลนั Cน ไม่เกนิหนึ
งหุน้ 
15.6 การจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 
 ในการจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินการดงัต่อไปนีC 

(ก) ก่อนการจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประเมนิค่าทรพัยส์นิหลกั อย่างน้อย
ตามขอ้กาํหนดดงันีC 
(1) เป็นการประเมนิมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที
มกีารตรวจสอบเอกสารสทิธแิละเป็นไปเพื
อวตัถุประสงค์

สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปี 
(2) ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตาม (1) ต้องเป็นบุคคลที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตาม

ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 
(ข) การจาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิหลกั ตอ้งมสีาระสาํคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีC 

(1) การจาํหน่ายไปจะกระทาํโดยเปิดเผย และมสีาระของรายการตามขอ้ 15.3.2 (ก) มรีะบบในการอนุมตัิ
ตามขอ้ 15.3.2 (ข)  และมกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตีหรือการขอมติที
ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์ามขอ้ 15.3.2 (ค) โดยอนุโลม   

(2) การจําหน่ายทรพัยส์นิหลกัที
เขา้ลกัษณะดงัต่อไปนีC นอกจากจะต้องเป็นไปตามที
กําหนดในขอ้ 15.6 
(ข)(1) แล้ว ยงัต้องเป็นกรณีที
เป็นเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 
(2.1) การจาํหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบ 1 ปีนบัแต่วนัที
กองทรสัตไ์ดม้าซึ
งทรพัยส์นิหลกันั Cน  
(2.2) การจาํหน่ายทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัตไ์ดม้าซึ
งกรรมสทิธิ pใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
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16.  ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
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ส่วนที� 3 
ข้อมูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ 
อนิดสัเทรยีล โกรท (AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) มรีายละเอยีด
ดงันีB 

1. รายละเอียดของหน่วยทรสัตที์�เสนอขาย 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (“บรษิทัฯ”) 

ที�ตั  งของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ เลขที
 62 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั Bน 16 ห้อง 1601  
ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ประเภทหลกัทรพัยที์�เสนอขาย ใบทรัสต์ที
แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้ร ับผลประโยชน์ในทรัสต ์
(หน่วยทรสัต)์ 

คณุสมบติัของหน่วยทรสัต ์ ประเภทระบุชื
อผู้ถือและชําระเต็มมูลค่าทั Bงหมด รวมทั Bงไม่มขี้อจํากดั
การโอนหน่วยทรสัต์ เว้นแต่ขอ้จํากดัที
เป็นไปตามกฎหมายตามที
ได้
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั Bงทรสัต ์

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหน่วย    10.00 บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 10.00 บาท ต่อหน่วย 

จาํนวนหน่วยที�ออกและเสนอขาย ไม่เกนิ 155,000,000 หน่วย 

มูลค่าหน่วยทรสัตที์�เสนอขาย ไม่เกนิ 1,550,000,000 บาท 

จาํนวนหน่วยจองซื อขั  นตํ�า จาํนวน 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย 

เงื�อนไขการปิดการเสนอขาย ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสทิธใินการ
ปิดรับจองซืBอหน่วยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซืBอที

กําหนดได้ ในกรณีที
มีการจองซืBอหน่วยทรัสต์ครบตามจํานวน
หน่วยทรสัต์ที
เสนอขาย แต่ทั BงนีB ไม่เป็นการตัดสทิธิผู้จดัการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายในการรับชําระเงินค่าจองซืBอ
หน่วยทรสัตจ์ากผูจ้องซืBอไดจ้นถงึวนัครบกาํหนดระยะเวลาการจองซืBอ 

2. การจอง การจดัจาํหน่าย และการจดัสรร 

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ 
อนิดสัเทรยีล โกรท (AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) จะเสนอขาย
ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามที
ระบุไวใ้นสว่นที
 3 ขอ้ 2.3.1 
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2.2 วิธีการขอรบัหนังสือชี ชวน และใบจองซื อหน่วยทรสัต ์

ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีBชวนและใบจองซืBอหน่วยทรสัต์ไดต้ั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 
^_ ถึง `a ธันวาคม 2560 ในวนัทําการ ณ ที
ตั Bงของผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ สํานักงานและสาขาของผู้จ ัดจําหน่าย
หน่วยทรสัต ์ตามที
ระบุไวใ้นสว่นที
 3 ขอ้ 2.3.1  

ทั BงนีB ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชีBชวน ซึ
งมขีอ้มูลไม่แตกต่างจากหนังสอืชีBชวนที
ยื
นต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื
อศกึษารายละเอยีดการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครั BงนีBไดก่้อนทาํการจองซืBอหน่วยทรสัต ์จากเวบ็ไซต์
ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ที
 www.sec.or.th 

2.3 วนัและวิธีการจองและการชาํระเงินค่าจองซื อหน่วยทรสัต ์

เมื
อผูจ้องซืBอยื
นใบจองซืBอที
ลงลายมอืชื
อเรยีบรอ้ยแลว้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไวใ้นส่วนที
 3 ขอ้ 
2.3.1 จะถอืว่าผูจ้องซืBอไดใ้หค้าํรบัรองว่าขอ้มลู รายละเอยีด รวมทั Bงลายมอืชื
อที
ไดล้งไวแ้ลว้ในใบจองซืBอนั Bน (ไม่ว่าผูจ้อง
ซืBอเป็นผูก้รอกขอ้มลูรายละเอยีด และลงลายมอืชื
อในใบจองซืBอนั Bนเอง หรอืผูร้บัมอบอํานาจหรอืตวัแทนซึ
งรวมถงึบรษิทั
นายหน้าซืBอขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซืBอ หรอืบุคคลใดเป็นผูก้รอกให)้ ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นจรงิ หากปรากฏว่าขอ้มูล 
รายละเอยีด หรอืลายมอืชื
อดงักล่าวผดิพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืไม่เป็นจรงิ ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะไม่
รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธทิี
จะใช้ดุลพนิิจในการปฏเิสธการจองซืBอไม่ว่าทั Bงหมดหรอืบางส่วน หรอืหากมกีารจดัสรร
หน่วยทรสัตห์รอืดาํเนินการใดๆ ของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ภายใต้ส่วนที
 3 นีB โดยผดิพลาดหรอืเกดิจากการใชข้อ้มูล
ดงักล่าว ผูจ้องซืBอตกลงจะไม่เรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืเรยีกใหผู้จ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ รบัผดิชอบในความเสยีหายหรอื
สญูเสยีใดๆ ทั BงสิBน และผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืความสญูเสยีที
เกดิขึBน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

รายละเอยีดวธิกีารจองและชาํระเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต ์มดีงัต่อไปนีB 

(1)   สาํหรบักลุ่มบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์นและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัของกลุ่มบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น  

(ก) ผู้จองซืBอจะต้องจองซืBอหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย โดยจองซืBอ
หน่วยทรสัตจ์าํนวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย โดยผูจ้องซืBอจะต้องกรอกรายละเอยีดการ
จองซืBอในใบจองซืBอใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื
อและประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล 
(ถา้ม)ี ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซืBอดงัต่อไปนีB 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดย
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเปลี
ยนแปลงหรือเรียก
เอกสารหลกัฐานอื
นๆ เพิ
มเตมิตามที
เหน็สมควร 

ผูจ้องซืBอประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสําเนาบตัรประจําตวัขา้ราชการที
ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรอง
สาํเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที
บตัรประจําตวัประชาชนหมดอายุใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นที
มเีลขประจําตวั
ประชาชน 13 หลกั หรอืสําเนาเอกสารทางราชการอื
นที
มเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีผูจ้องซืBอเป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถ้า
ม)ี คาํยนิยอมจากผูป้กครอง สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม) ที
ยงัไม่หมดอายุ และสาํเนาทะเบยีนบา้นที
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  
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สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง (กรณีผูจ้อง
ซืBอเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที
แสดงว่าสามารถจองซืBอหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคลหรอืสาํเนาหนังสอืรบัรองที
ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี
ออกไม่เกนิ 6 
เดือน ก่อนวันจองซืBอ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั Bนและ
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาใบต่างดา้ว หรอื
สาํเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) หรอืสาํเนาหนังสอืสาํคญัการจดัตั Bงบรษิทั (Certificate of 
Incorporation) และรายชื
อผูม้อีํานาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื
อ ที
ออกไม่เกนิ 1 ปีนับจนถงึวนัยื
นใบ
จองซืBอ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั Bนและประทบัตราสาํคญัของ
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายุของ
ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง สาํเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทั Bงหมดที

ลงลายมอืชื
อรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื
อโดยเจา้หน้าที
 Notary Public หรอื
หน่วยงานอื
นใดที
มีอํานาจในประเทศที
เอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรอง
ลายมอืชื
อของผูจ้ดัทําหรอืผูใ้หค้ํารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที
ของสถานทูตไทยหรอื
สถานกงสุลไทยในประเทศที
เอกสารได้จดัทําหรือรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมือชื
อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที
 Notary Public หรอืหน่วยงานอื
นใดที
ไดด้ําเนินการขา้งต้น ซึ
งต้องมอีายุไม่เกนิ 1 ปี
นับจนถึงวนัยื
นใบจองซืBอ และแนบสําเนาใบต่างด้าวหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
มอบอํานาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการจองซืBอ
แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูจ้องซืBอมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซืBอแทน ที
ยงัไม่
หมดอายุ พรอ้มแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทั BงนีB เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้อง
ซืBอที
ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนาม
แทนผูจ้องซืBอหรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

กรณีผู้จองซืBอเป็นผู้ที
เปิดบญัชอีื
นๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายที
ระบุไว้ในขอ้ 
2.3.1 (^) ซึ
งไดผ่้านขั Bนตอนการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี
ยวกบัลูกคา้ (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสี
ยงในการลงทุน (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย
ดงักล่าวแลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถงึวนัจองซืBอ ผูจ้องซืBอดงักล่าวไม่จําเป็นต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซืBอ ทั BงนีB หากไม่เป็นไปตามเงื
อนไขที
กล่าวขา้งต้น ผูจ้อง
ซืBอจะต้องผ่านขั Bนตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี
ยวกบัลูกค้า พร้อมแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ที
กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงนามรบัทราบผล
การประเมนิโดยผูจ้องซืBอ เพื
อเป็นเอกสารประกอบใบจองซืBอ  



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 3 หน้า 1-4 

 

นอกจากนีB ผู้จองซืBอดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที
ผูจ้องซืBอไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์แต่ประสงคท์ี
จะใช้
บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซืBอประสงคท์ี
จะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์
สมาชกิเลขที
 600 หากผู้จองซืBอดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์
ในนามของผูจ้องซืBอใหแ้ก่ผูจ้องซืBอแทน 

(ข) ผูจ้องซืBอสามารถจองซืBอไดท้ี
สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไว้
ในขอ้ 2.3.1 (^) เท่านั Bน ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ `a ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ  

(ค) ผูจ้องซืBอตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนที
จองซืBอ ที
ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชีาํระ
เงนิค่าจองซืBอ ดงันีB  

หากทําการจองซืBอในวนัที
 ^_ ถงึ 18 ธนัวาคม 2560 ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทําการ ผูจ้อง
ซืBอจะตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็ตามจาํนวนที
จองซืBอโดยชําระเป็น (1) ชําระโดยการโอนเงนิ หรอื
การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัที
ไม่
เกินวนัที
 18 ธนัวาคม 2560 เท่านั Bน และต้องสามารถเรียกเก็บเงนิได้จากสํานักหกับญัชใีนเขตเดียวกนั
ภายในวนัทาํการถดัไป ทั BงนีB การชําระเงนิค่าจองซืBอเป็นเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสั 
งจ่าย
บญัชธีนาคารที
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 (^) แต่ละราย
กาํหนด พรอ้มทั Bงเขยีนชื
อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี
ตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

หากจองซืBอหลงัวนัที
 18 ธนัวาคม 2560 ผูจ้องซืBอจะต้องชําระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็ตามจํานวนที
จอง
ซืBอโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั Bน 

ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ 
(ถา้ม)ี โดยจาํนวนเงนิที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซืBอเตม็
จาํนวน 

ทั BงนีB รายละเอยีดวธิกีารจองซืBอและรบัชาํระเงนิ อาจจะมกีารเปลี
ยนแปลง ผูจ้องซืBอจงึตอ้งปฏบิตัติามเงื
อนไข
ที
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายกําหนด และผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายอาจขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชําระเงนิตามความจําเป็นได ้(กรณีที
มี
ขอ้ผิดพลาดจากการรบัชําระเงินจากผู้จองซืBอ ทั BงนีB การขยายระยะเวลาจะไม่เกินกว่าวนัที
 `^ ธนัวาคม 
2560) อย่างไรกต็าม การขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชาํระเงนิดงักล่าวจะไม่กระทบกบัวนัคนืเงนิค่าจองซืBอ
หน่วยทรสัต์ ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 4 วนัเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัต์จะลงทุนในครั Bงแรก และวนัจด
ทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อนึ
ง กรณีมีการขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชําระเงิน 
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะแจง้ขอ้มลูดงักล่าวใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร   

(ง) ผูจ้องซืBอที
ชําระเงนิค่าจองซืBอดว้ยการโอนเงนิ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซืBอ หรอืขดีคร่อมและสั 
งจ่ายเชค็ เขา้บญัชขีองกองทรสัต์ที
เปิดโดยทรสัตี
หรอืบญัชจีองซืBอหน่วยทรสัตท์ี
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 
(^) แต่ละรายกําหนด ซึ
งผูจ้องซืBอสามารถสอบถามชื
อและเลขที
บญัชไีด้จากผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รบัประกนัการจําหน่าย โดยหากชําระเขา้บญัชจีองซืBอหน่วยทรสัต์ที
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั
การจาํหน่ายแต่ละรายกาํหนด ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายจะเป็นผูท้ําการ
โอนเงนิของยอดจองซืBอรวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตต่ีอไป 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 3 หน้า 1-5 

 

(จ) ผูจ้องซืBอจะตอ้งนําใบจองซืBอและเอกสารประกอบการจองซืBอในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานที
แสดงว่ามกีารชําระ
ค่าจองซืBอในขอ้ (ค) มายงัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 (^) 
ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ 20 ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ   

(ฉ) ผูจ้องซืBอที
ยื
นความจํานงในการจองซืBอและไดช้ําระค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซืBอและ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ 

ทั BงนีB ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซืBอของผู้จองซืBอที

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที
ระบุในขอ้ 2.3 (1) (ก) ถงึ (จ) ขา้งตน้ได ้

(2) สาํหรบัผูมี้อปุการคณุของกลุ่มบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น  

(ก) ผู้จองซืBอจะต้องจองซืBอหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย โดยจองซืBอ
หน่วยทรสัตจ์าํนวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย โดยผูจ้องซืBอจะต้องกรอกรายละเอยีดการ
จองซืBอในใบจองซืBอใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื
อและประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล 
(ถา้ม)ี ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซืBอดงัต่อไปนีB 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดย
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเปลี
ยนแปลงหรือเรียก
เอกสารหลกัฐานอื
นๆ เพิ
มเตมิตามที
เหน็สมควร 

ผูจ้องซืBอประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสําเนาบตัรประจําตวัขา้ราชการที
ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรอง
สาํเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที
บตัรประจําตวัประชาชนหมดอายุใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นที
มเีลขประจําตวั
ประชาชน 13 หลกั หรอืสําเนาเอกสารทางราชการอื
นที
มเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีผูจ้องซืBอเป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถ้า
ม)ี คาํยนิยอมจากผูป้กครอง สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม) ที
ยงัไม่หมดอายุ และสาํเนาทะเบยีนบา้นที
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง (กรณีผูจ้อง
ซืBอเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที
แสดงว่าสามารถจองซืBอหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคลหรอืสาํเนาหนังสอืรบัรองที
ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี
ออกไม่เกนิ 6 
เดือน ก่อนวันจองซืBอ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั Bนและ
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาใบต่างดา้ว หรอื
สาํเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) หรอื สาํเนาหนังสอืสาํคญัการจดัตั Bงบรษิทั (Certificate of 
Incorporation) และรายชื
อผูม้อีํานาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื
อ ที
ออกไม่เกนิ ^ ปีนับจนถงึวนัยื
นใบ
จองซืBอ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั Bนและประทบัตราสาํคญัของ
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายุของ
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ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง สาํเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทั Bงหมดที

ลงลายมอืชื
อรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื
อโดยเจา้หน้าที
 Notary Public หรอื
หน่วยงานอื
นใดที
มีอํานาจในประเทศที
เอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรอง
ลายมอืชื
อของผูจ้ดัทําหรอืผูใ้หค้ํารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที
ของสถานทูตไทยหรอื
สถานกงสุลไทยในประเทศที
เอกสารได้จดัทําหรือรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมือชื
อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที
 Notary Public หรอืหน่วยงานอื
นใดที
ไดด้ําเนินการขา้งต้น ซึ
งต้องมอีายุไม่เกนิ ^ ปี
นับจนถึงวนัยื
นใบจองซืBอ และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
มอบอํานาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการจองซืBอ
แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูจ้องซืBอมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ดําเนินการจองซืBอแทน พรอ้ม
แนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั BงนีB เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซืBอที
ระบุไว้
ขา้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามแทนผูจ้อง
ซืBอหรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

กรณีผู้จองซืBอเป็นผู้ที
เปิดบญัชอีื
นๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายที
ระบุไว้ในขอ้ 
2.3.1 ซึ
งได้ผ่านขั Bนตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื
อทราบข้อเท็จจริงเกี
ยวกบัลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสี
ยงในการลงทุน (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย
ดงักล่าวแลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถงึวนัจองซืBอ ผูจ้องซืBอดงักล่าวไม่จําเป็นต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซืBอ ทั BงนีB หากไม่เป็นไปตามเงื
อนไขที
กล่าวขา้งต้น ผูจ้อง
ซืBอจะต้องผ่านขั Bนตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี
ยวกบัลูกค้า พร้อมแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ที
กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงนามรบัทราบผล
การประเมนิโดยผูจ้องซืBอ เพื
อเป็นเอกสารประกอบใบจองซืBอ  

นอกจากนีB ผู้จองซืBอดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที
ผูจ้องซืBอไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์แต่ประสงคท์ี
จะใช้
บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซืBอประสงคท์ี
จะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์
สมาชกิเลขที
 600 หากผู้จองซืBอดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์
ในนามของผูจ้องซืBอใหแ้ก่ผูจ้องซืBอแทน 

(ข) ผูจ้องซืBอสามารถจองซืBอไดท้ี
สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไว้
ในขอ้ 2.3.1 (1) เท่านั Bน ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ `a ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ 

(ค) ผูจ้องซืBอตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนที
จองซืBอ ที
ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชีาํระ
เงนิค่าจองซืBอ ดงันีB  

หากทําการจองซืBอในวนัที
 15 ถงึ 18 ธนัวาคม 2560 ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทําการ ผูจ้อง
ซืBอจะตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็ตามจาํนวนที
จองซืBอโดยชําระเป็น (1) ชําระโดยการโอนเงนิ หรอื
การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัที
ไม่
เกนิวนัที
 18 ธนัวาคม 2560 เท่านั Bน และต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากสํานักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนั
ภายในวนัทาํการถดัไป ทั BงนีB การชําระเงนิค่าจองซืBอเป็นเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสั 
งจ่าย
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บญัชีธนาคารที
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไว้ในข้อ 2.3.1 แต่ละราย
กาํหนด พรอ้มทั Bงเขยีนชื
อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี
ตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

หากจองซืBอหลงัวนัที
 18 ธนัวาคม 2560 ผูจ้องซืBอจะต้องชําระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็ตามจํานวนที
จอง
ซืBอโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั Bน 

ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ 
(ถา้ม)ี โดยจาํนวนเงนิที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซืBอเตม็
จาํนวน 

ทั BงนีB รายละเอยีดวธิกีารจองซืBอและรบัชาํระเงนิ อาจจะมกีารเปลี
ยนแปลง ผูจ้องซืBอจงึตอ้งปฏบิตัติามเงื
อนไข
ที
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายกําหนด และผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายอาจขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชําระเงนิตามความจําเป็นได ้(กรณีที
มี
ขอ้ผดิพลาดจากการรบัชําระเงนิจากผูจ้องซืBอ ทั BงนีB การขยายระยะเวลาจะไม่เกนิกว่าวนัที
 21 ธนัวาคม 
2560) อย่างไรกต็าม การขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชาํระเงนิดงักล่าวจะไม่กระทบกบัวนัคนืเงนิค่าจองซืBอ
หน่วยทรสัต์ ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 4 วนัเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัต์จะลงทุนในครั Bงแรก และวนัจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ อนึ
ง กรณีมีการขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชําระเงิน ผู้จ ัดการการจัด
จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะแจง้ขอ้มลูดงักล่าวใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร   

(ง) ผูจ้องซืBอที
ชําระเงนิค่าจองซืBอดว้ยการโอนเงนิ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซืBอ หรอืขดีคร่อมและสั 
งจ่ายเชค็ เขา้บญัชขีองกองทรสัต์ที
เปิดโดยทรสัตี
หรอืบญัชจีองซืBอหน่วยทรสัตท์ี
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 
(1) แต่ละรายกําหนด ซึ
งผูจ้องซืBอสามารถสอบถามชื
อและเลขที
บญัชไีดจ้ากผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและ
รบัประกนัการจําหน่าย โดยหากชําระเขา้บญัชจีองซืBอหน่วยทรสัต์ที
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั
การจาํหน่ายแต่ละรายกาํหนด ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายจะเป็นผูท้ําการ
โอนเงนิของยอดจองซืBอรวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตต่ีอไป 

(จ) ผูจ้องซืBอจะตอ้งนําใบจองซืBอและเอกสารประกอบการจองซืBอในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานที
แสดงว่ามกีารชําระ
ค่าจองซืBอในขอ้ (ค) มายงัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) 
ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ 20 ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ 

(ฉ) ผูจ้องซืBอที
ยื
นความจํานงในการจองซืBอและไดช้ําระค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซืBอและ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ 

ทั BงนีB ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซืBอของผู้จองซืBอที

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที
ระบุในขอ้ 2.3 (2) (ก) ถงึ (จ) ขา้งตน้ได ้

(3) สาํหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  

(ก) ผู้จองซืBอจะต้องจองซืBอหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย โดยจองซืBอ
หน่วยทรสัตจ์าํนวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย โดยผูจ้องซืBอจะต้องกรอกรายละเอยีดการ
จองซืBอในใบจองซืBอใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื
อและประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล 
(ถา้ม)ี ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซืBอดงัต่อไปนีB 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดย
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเปลี
ยนแปลงหรือเรียก
เอกสารหลกัฐานอื
นๆ เพิ
มเตมิตามที
เหน็สมควร 
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ผูจ้องซืBอประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสําเนาบตัรประจําตวัขา้ราชการที
ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรอง
สาํเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที
บตัรประจําตวัประชาชนหมดอายุใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นที
มเีลขประจําตวั
ประชาชน 13 หลกั หรอืสําเนาเอกสารทางราชการอื
นที
มเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีผูจ้องซืBอเป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถ้า
ม)ี คาํยนิยอมจากผูป้กครอง สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม) ที
ยงัไม่หมดอายุ และสาํเนาทะเบยีนบา้นที
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง (กรณีผูจ้อง
ซืBอเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที
แสดงว่าสามารถจองซืBอหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคลหรอืสาํเนาหนังสอืรบัรองที
ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี
ออกไม่เกนิ 6 
เดือน ก่อนวันจองซืBอ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั Bนและ
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาใบต่างดา้ว หรอื
สาํเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) หรอื สาํเนาหนังสอืสาํคญัการจดัตั Bงบรษิทั (Certificate of 
Incorporation) และรายชื
อผูม้อีํานาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื
อ ที
ออกไม่เกนิ ^ ปีนับจนถงึวนัยื
นใบ
จองซืBอ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั Bนและประทบัตราสาํคญัของ
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายุของ
ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง สาํเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทั Bงหมดที

ลงลายมอืชื
อรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื
อโดยเจา้หน้าที
 Notary Public หรอื
หน่วยงานอื
นใดที
มีอํานาจในประเทศที
เอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรอง
ลายมอืชื
อของผูจ้ดัทําหรอืผูใ้หค้ํารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที
ของสถานทูตไทยหรอื
สถานกงสุลไทยในประเทศที
เอกสารได้จดัทําหรือรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมือชื
อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที
 Notary Public หรอืหน่วยงานอื
นใดที
ไดด้ําเนินการขา้งต้น ซึ
งต้องมอีายุไม่เกนิ ^ ปี
นับจนถึงวนัยื
นใบจองซืBอ และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
มอบอํานาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการจองซืBอ
แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูจ้องซืBอมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ดําเนินการจองซืBอแทน พรอ้ม
แนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั BงนีB เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซืBอที
ระบุไว้
ขา้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามแทนผูจ้อง
ซืBอหรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

กรณีผู้จองซืBอเป็นผู้ที
เปิดบญัชอีื
นๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายที
ระบุไว้ในขอ้ 
2.3.1 ซึ
งได้ผ่านขั Bนตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื
อทราบข้อเท็จจริงเกี
ยวกบัลูกค้า (Know Your 
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Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสี
ยงในการลงทุน (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย
ดงักล่าวแลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถงึวนัจองซืBอ ผูจ้องซืBอดงักล่าวไม่จําเป็นต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซืBอ ทั BงนีB หากไม่เป็นไปตามเงื
อนไขที
กล่าวขา้งต้น ผูจ้อง
ซืBอจะต้องผ่านขั Bนตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี
ยวกบัลูกค้า พร้อมแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ที
กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงนามรบัทราบผล
การประเมนิโดยผูจ้องซืBอ เพื
อเป็นเอกสารประกอบใบจองซืBอ  

นอกจากนีB ผู้จองซืBอดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที
ผูจ้องซืBอไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์แต่ประสงคท์ี
จะใช้
บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซืBอประสงคท์ี
จะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์
สมาชกิเลขที
 600 หากผู้จองซืBอดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์
ในนามของผูจ้องซืBอใหแ้ก่ผูจ้องซืBอแทน 

(ข) ผูจ้องซืBอสามารถจองซืBอไดท้ี
สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไว้
ในขอ้ 2.3.1 (1) เท่านั Bน ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ `a ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ 

(ค) ผูจ้องซืBอตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนที
จองซืBอ ที
ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชีาํระ
เงนิค่าจองซืBอ ดงันีB  

หากทําการจองซืBอในวนัที
 15 ถงึ 18 ธนัวาคม 2560 ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทําการ ผูจ้อง
ซืBอจะตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็ตามจาํนวนที
จองซืBอโดยชําระเป็น (1) ชําระโดยการโอนเงนิ หรอื
การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัที
ไม่
เกนิวนัที
 18 ธนัวาคม 2560 เท่านั Bน และต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากสํานักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนั
ภายในวนัทาํการถดัไป ทั BงนีB การชําระเงนิค่าจองซืBอเป็นเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสั 
งจ่าย
บญัชีธนาคารที
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไว้ในข้อ 2.3.1 แต่ละราย
กาํหนด พรอ้มทั Bงเขยีนชื
อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี
ตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

หากจองซืBอหลงัวนัที
 18 ธนัวาคม 2560 ผูจ้องซืBอจะต้องชําระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็ตามจํานวนที
จอง
ซืBอโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั Bน 

ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ 
(ถา้ม)ี โดยจาํนวนเงนิที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซืBอเตม็
จาํนวน 

ทั BงนีB รายละเอยีดวธิกีารจองซืBอและรบัชาํระเงนิ อาจจะมกีารเปลี
ยนแปลง ผูจ้องซืBอจงึตอ้งปฏบิตัติามเงื
อนไข
ที
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายกําหนด และผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายอาจขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชําระเงนิตามความจําเป็นได ้(กรณีที
มี
ขอ้ผดิพลาดจากการรบัชําระเงนิจากผูจ้องซืBอ ทั BงนีB การขยายระยะเวลาจะไม่เกนิกว่าวนัที
 21 ธนัวาคม 
2560) อย่างไรกต็าม การขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชาํระเงนิดงักล่าวจะไม่กระทบกบัวนัคนืเงนิค่าจองซืBอ
หน่วยทรสัต์ ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 4 วนัเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัต์จะลงทุนในครั Bงแรก และวนัจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ อนึ
ง กรณีมีการขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชําระเงิน ผู้จ ัดการการจัด
จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะแจง้ขอ้มลูดงักล่าวใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร   
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(ง) ผูจ้องซืBอที
ชําระเงนิค่าจองซืBอดว้ยการโอนเงนิ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซืBอ หรอืขดีคร่อมและสั 
งจ่ายเชค็ เขา้บญัชขีองกองทรสัต์ที
เปิดโดยทรสัตี
หรอืบญัชจีองซืBอหน่วยทรสัตท์ี
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 
(1) แต่ละรายกําหนด ซึ
งผูจ้องซืBอสามารถสอบถามชื
อและเลขที
บญัชไีดจ้ากผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและ
รบัประกนัการจําหน่าย โดยหากชําระเขา้บญัชจีองซืBอหน่วยทรสัต์ที
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั
การจาํหน่ายแต่ละรายกาํหนด ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายจะเป็นผูท้ําการ
โอนเงนิของยอดจองซืBอรวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตต่ีอไป 

(จ) ผูจ้องซืBอจะตอ้งนําใบจองซืBอและเอกสารประกอบการจองซืBอในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานที
แสดงว่ามกีารชําระ
ค่าจองซืBอในขอ้ (ค) มายงัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) 
ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ 20 ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ 

(ฉ) ผูจ้องซืBอที
ยื
นความจํานงในการจองซืBอและไดช้ําระค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซืBอและ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ 

ทั BงนีB ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซืBอของผู้จองซืBอที

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที
ระบุในขอ้ 2.3 (3) (ก) ถงึ (จ) ขา้งตน้ได ้

(4) สาํหรบันักลงทุนสถาบนั 

(ก) ผู้จองซืBอจะต้องจองซืBอหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย โดยจองซืBอ
หน่วยทรสัต์จํานวนขั Bนตํ
า 100 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย โดยผูจ้องซืBอจะต้องกรอกรายละเอยีดการ
จองซืBอในใบจองซืBอใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื
อและประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล 
(ถา้ม)ี ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซืBอดงัต่อไปนีB 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดย
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเปลี
ยนแปลงหรือเรียก
เอกสารหลกัฐานอื
นๆ เพิ
มเตมิตามที
เหน็สมควร 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคลหรอืสาํเนาหนังสอืรบัรองที
ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี
ออกไม่เกนิ 6 
เดือน ก่อนวันจองซืBอ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั Bนและ
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาใบต่างดา้ว หรอื
สาํเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) หรอืสาํเนาหนังสอืสาํคญัการจดัตั Bงบรษิทั (Certificate of 
Incorporation) และรายชื
อผูม้อีํานาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื
อ ที
ออกไม่เกนิ ^ ปีนับจนถงึวนัยื
นใบ
จองซืBอ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั Bนและประทบัตราสาํคญัของ
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายุของ
ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง สาํเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทั Bงหมดที

ลงลายมอืชื
อรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื
อโดยเจา้หน้าที
 Notary Public หรอื
หน่วยงานอื
นใดที
มีอํานาจในประเทศที
เอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรอง
ลายมอืชื
อของผูจ้ดัทําหรอืผูใ้หค้ํารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที
ของสถานทูตไทยหรอื
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สถานกงสุลไทยในประเทศที
เอกสารได้จดัทําหรือรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมือชื
อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที
 Notary Public หรอืหน่วยงานอื
นใดที
ไดด้ําเนินการขา้งต้น ซึ
งต้องมอีายุไม่เกนิ ^ ปี
นับจนถึงวนัยื
นใบจองซืBอ และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
มอบอํานาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการจองซืBอ
แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูจ้องซืBอมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซืBอแทน ที
ยงัไม่
หมดอายุ พรอ้มแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทั BงนีB เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้อง
ซืBอที
ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนาม
แทนผูจ้องซืBอหรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

นอกจากนีB ผู้จองซืBอดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที
ผูจ้องซืBอไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์แต่ประสงคท์ี
จะใช้
บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซืBอประสงคท์ี
จะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์
สมาชกิเลขที
 600 หากผู้จองซืBอดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์
ในนามของผูจ้องซืBอใหแ้ก่ผูจ้องซืBอ 

(ข) ผูจ้องซืBอสามารถจองซืBอไดท้ี
สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไว้
ในขอ้ 2.3.1 (1) เท่านั Bน ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ 20 ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ 

(ค) ผูจ้องซืBอตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนที
จองซืBอ ที
ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชีาํระ
เงนิค่าจองซืBอ ดงันีB  

หากทําการจองซืBอในวนัที
 15 ถงึ 18 ธนัวาคม 2560 ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทําการ และ
วนัที
 19 ธนัวาคม 2560  09.00 น. – 11.00 น. ผูจ้องซืBอจะตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็ตามจํานวน
ที
จองซืBอโดยชําระเป็น (1) ชําระโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ 
ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัที
ไม่เกนิวนัที
 18 ธนัวาคม 2560 เท่านั Bน และต้องสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัทําการถดัไป ทั BงนีB การชําระเงนิค่าจองซืBอเป็น
เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสั 
งจ่ายบญัชธีนาคารที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ
จาํหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) แต่ละรายกาํหนด พรอ้มทั Bงเขยีนชื
อผูจ้องซืBอและหมายเลขโทรศพัทท์ี

ตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

หากจองซืBอหลงัเวลา 11.00 น. ของวนัที
 19 ธนัวาคม 2560 ผูจ้องซืBอจะตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็
ตามจาํนวนที
จองซืBอโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั Bน 

ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ 
(ถา้ม)ี โดยจาํนวนเงนิที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซืBอเตม็
จาํนวน 

ทั BงนีB รายละเอยีดวธิกีารจองซืBอและรบัชาํระเงนิ อาจจะมกีารเปลี
ยนแปลง ผูจ้องซืBอจงึตอ้งปฏบิตัติามเงื
อนไข
ที
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายกําหนด และผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายอาจขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชําระเงนิตามความจําเป็นได ้(กรณีที
มี
ขอ้ผดิพลาดจากการรบัชําระเงนิจากผูจ้องซืBอ ทั BงนีB การขยายระยะเวลาจะไม่เกนิกว่าวนัที
 21 ธนัวาคม 
2560) อย่างไรกต็าม การขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชาํระเงนิดงักล่าวจะไม่กระทบกบัวนัคนืเงนิค่าจองซืBอ
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หน่วยทรสัต์ ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ � วนัเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัต์จะลงทุนในครั Bงแรก และวนัจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ อนึ
ง กรณีมีการขยายระยะเวลาจองซืBอและรบัชําระเงิน ผู้จ ัดการการจัด
จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะแจง้ขอ้มลูดงักล่าวใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร   

(ง) ผูจ้องซืBอที
ชําระเงนิค่าจองซืBอดว้ยการโอนเงนิ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซืBอ หรอืขดีคร่อมและสั 
งจ่ายเชค็ เขา้บญัชขีองกองทรสัต์ที
เปิดโดยทรสัตี
หรอืบญัชจีองซืBอหน่วยทรสัตท์ี
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายตามที
ระบุไวใ้น
ขอ้ 2.3.1 (1) กําหนด ซึ
งผู้จองซืBอสามารถสอบถามชื
อและเลขที
บญัชไีด้จากผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รบัประกนัการจําหน่าย โดยหากชําระเขา้บญัชจีองซืBอหน่วยทรสัต์ที
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั
การจาํหน่ายแต่ละรายกาํหนด ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายจะเป็นผูท้ําการ
โอนเงนิของยอดจองซืBอรวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตต่ีอไป 

(จ) ผูจ้องซืBอจะตอ้งนําใบจองซืBอและเอกสารประกอบการจองซืBอในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานที
แสดงว่ามกีารชําระ
ค่าจองซืBอในขอ้ (ค)  มายงัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) 
ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ 20 ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ   

(ฉ) ผูจ้องซืBอที
ยื
นความจํานงในการจองซืBอและไดช้ําระค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซืBอและ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ 

ทั BงนีB ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซืBอของผู้จองซืBอที

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที
ระบุในขอ้ 2.3 (4) (ก) ถงึ (จ) ขา้งตน้ได ้

 (5) สาํหรบัผูมี้อปุการคณุของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้องซืBอจะต้องจองซืBอหน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 โดยจองซืBอ
หน่วยทรสัตจ์าํนวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย โดยผูจ้องซืBอจะตอ้งปฎบิตัติามวธิดีงัต่อไปนีB 

(5.1) การจองซื อโดยการส่งใบจอง พรอ้มเอกสารประกอบ 

(ก) ผู้จองซืBอจะต้องจองซืBอหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไว้ในข้อ 2.3.1 โดยจองซืBอ
หน่วยทรสัตจ์าํนวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย โดยผูจ้องซืBอจะต้องกรอกรายละเอยีดการ
จองซืBอในใบจองซืBอใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื
อและประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล 
(ถา้ม)ี ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซืBอดงัต่อไปนีB 

เวน้แต่ผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 รายที
เป็นผูร้บัจองซืBอหุน้จากผู้จองซืBอจะยนิยอม
ผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตร์ายที
เป็นผูร้บัจองซืBอหุน้ดงักล่าว ขอสงวนสทิธใิน
การพจิารณาเปลี
ยนแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื
นๆ เพิ
มเตมิตามที
เหน็สมควร 

ผูจ้องซืBอประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสําเนาบตัรประจําตวัขา้ราชการที
ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรอง
สาํเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที
บตัรประจําตวัประชาชนหมดอายุใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นที
มเีลขประจําตวั
ประชาชน 13 หลกั หรอืสําเนาเอกสารทางราชการอื
นที
มเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีผูจ้องซืBอเป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถ้า
ม)ี คาํยนิยอมจากผูป้กครอง สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม) ที
ยงัไม่หมดอายุ และสาํเนาทะเบยีนบา้นที
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 3 หน้า 1-13 

 

สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง (กรณีผูจ้อง
ซืBอเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที
แสดงว่าสามารถจองซืBอหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคลหรอืสาํเนาหนังสอืรบัรองที
ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี
ออกไม่เกนิ 6 
เดือน ก่อนวันจองซืBอ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั Bนและ
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาใบต่างดา้ว หรอื
สาํเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) หรอืสาํเนาหนังสอืสาํคญัการจดัตั Bงบรษิทั (Certificate of 
Incorporation) และรายชื
อผูม้อีํานาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื
อ ที
ออกไม่เกนิ ^ ปีนับจนถงึวนัยื
นใบ
จองซืBอ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั Bนและประทบัตราสาํคญัของ
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที
ยงัไม่หมดอายุของ
ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง สาํเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทั Bงหมดที

ลงลายมอืชื
อรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื
อโดยเจา้หน้าที
 Notary Public หรอื
หน่วยงานอื
นใดที
มีอํานาจในประเทศที
เอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรอง
ลายมอืชื
อของผูจ้ดัทําหรอืผูใ้หค้ํารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที
ของสถานทูตไทยหรอื
สถานกงสุลไทยในประเทศที
เอกสารได้จดัทําหรือรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมือชื
อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที
 Notary Public หรอืหน่วยงานอื
นใดที
ไดด้ําเนินการขา้งต้น ซึ
งต้องมอีายุไม่เกนิ ^ ปี
นับจนถึงวนัยื
นใบจองซืBอ และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางที
ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซืBอประเภทนิตบิุคคลที
มอบอํานาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการจองซืBอ
แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูจ้องซืBอมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซืBอแทน ที
ยงัไม่
หมดอายุ พรอ้มแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทั BงนีB เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้อง
ซืBอที
ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนาม
แทนผูจ้องซืBอหรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

กรณีผูจ้องซืBอเป็นผูท้ี
เปิดบญัชอีื
นๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตต์ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 ซึ
งไดผ่้านขั Bนตอน
การรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี
ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสี
ยงในการลงทุน 
(Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตด์งักล่าวแลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนบัจนถงึวนัจองซืBอ 
ผูจ้องซืBอดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซืBอ ทั BงนีB หาก
ไม่เป็นไปตามเงื
อนไขที
กล่าวขา้งต้น ผู้จองซืBอจะต้องผ่านขั Bนตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื
อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกี
ยวกบัลูกคา้ พรอ้มแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที
กรอกรายละเอยีดถูกต้อง 
ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซืBอ เพื
อเป็นเอกสารประกอบใบจองซืBอ  

นอกจากนีB ผู้จองซืBอดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที
ผูจ้องซืBอไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์แต่ประสงคท์ี
จะใช้
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บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซืBอประสงคท์ี
จะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์
สมาชกิเลขที
 600 หากผู้จองซืBอดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์
ในนามของผูจ้องซืBอใหแ้ก่ผูจ้องซืBอแทน 

(ข) ผู้จองซืBอสามารถจองซืBอได้ที
สํานักงานและสาขาของผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไว้ในข้อ 2.3.1 
ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ 20 ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ 

(ค) ผูจ้องซืBอตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนที
จองซืBอ ที
ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชีาํระ
เงนิค่าจองซืBอ ดงันีB  

หากทาํการจองซืBอในวนัที
 15 และ 18 ธนัวาคม 2560 ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทําการ ผูจ้อง
ซืBอจะตอ้งชาํระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็ตามจาํนวนที
จองซืBอโดยชําระเป็น (1) ชําระโดยการโอนเงนิ หรอื
การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัที
ไม่
เกนิวนัที
 18 ธนัวาคม 2560 เท่านั Bน และต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากสํานักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนั
ภายในวนัทาํการถดัไป ทั BงนีB การชําระเงนิค่าจองซืBอเป็นเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสั 
งจ่าย
บญัชีธนาคารที
ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไว้ในข้อ 2.3.1 แต่ละรายกําหนด พร้อมทั Bงเขยีนชื
อ 
นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี
ตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

หากจองซืBอหลงัวนัที
 18 ธนัวาคม 2560 ผูจ้องซืBอจะต้องชําระเงนิค่าจองซืBอครั Bงเดยีวเตม็ตามจํานวนที
จอง
ซืBอโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั Bน 

ทั BงนีB ผูจ้องซืBอจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาํหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ 
(ถา้ม)ี โดยจาํนวนเงนิที
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตไ์ดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซืBอเตม็จาํนวน 

ทั BงนีB รายละเอยีดวธิกีารจองซืBอและรบัชาํระเงนิ อาจจะมกีารเปลี
ยนแปลง ผูจ้องซืBอจงึตอ้งปฏบิตัติามเงื
อนไข
ที
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายกาํหนด และผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายอาจขยายระยะเวลาจอง
ซืBอและรบัชําระเงนิตามความจําเป็นได้ (กรณีที
มขีอ้ผดิพลาดจากการรบัชําระเงนิจากผูจ้องซืBอ ทั BงนีB การ
ขยายระยะเวลาจะไม่เกนิกว่าวนัที
 21 ธนัวาคม 2560) อย่างไรกต็าม การขยายระยะเวลาจองซืBอและรบั
ชําระเงนิดงักล่าวจะไม่กระทบกบัวนัคืนเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ ตามที
ระบุไว้ในขอ้ 4 วนัเข้าลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัที
กองทรสัตจ์ะลงทุนในครั Bงแรก และวนัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์อนึ
ง กรณีมกีารขยาย
ระยะเวลาจองซืBอและรบัชําระเงนิ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะแจง้ขอ้มูลดงักล่าว
ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร   

(ง) ผูจ้องซืBอที
ชําระเงนิค่าจองซืBอดว้ยการโอนเงนิ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซืBอ หรอืขดีคร่อมและสั 
งจ่ายเชค็ เขา้บญัชขีองกองทรสัต์ที
เปิดโดยทรสัตี
หรอืบญัชจีองซืBอหน่วยทรสัตท์ี
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 กาํหนด ซึ
งผูจ้อง
ซืBอสามารถสอบถามชื
อและเลขที
บัญชีได้จากผู้จ ัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยให้ชําระเข้าบัญชีจองซืBอ
หน่วยทรสัตท์ี
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายกาํหนด และผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายจะเป็นผูท้ํา
การโอนเงนิของยอดจองซืBอรวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตต่ีอไป 

(จ) ผูจ้องซืBอจะตอ้งนําใบจองซืBอและเอกสารประกอบการจองซืBอในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานที
แสดงว่ามกีารชําระ
ค่าจองซืBอในขอ้ (ค) มายงัผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 ^_ ถงึ 20 
ธนัวาคม 2560 ในวนัทาํการ  
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(ฉ) ผูจ้องซืBอที
ยื
นความจาํนงในการจองซืBอและชําระค่าจองหน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซืBอและขอเงนิ
คนืไม่ได ้ทั BงนีB ผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์มสีทิธยิกเลกิการจองซืBอของผูจ้องซืBอที
ดําเนินการไม่ครบถ้วนตาม
ขอ้ (5.1) (ก) - (จ) ได ้

(5.2) การจองซื อผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป 

(ก) การจองซืBอผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ผู้จองซืBอสามารถจองซืBอผ่านเจ้าหน้าที
ผู้แนะนําการลงทุน หรือ 
Investment Consultant (IC) ของผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ (ได้แก่ บริษัทหลกัทรพัย์ กรุงศร ีจํากดั 
(มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิ
เคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั (เฉพาะรายที
เปิดรบัจองซืBอผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป)) โดยจองซืBอหน่วยทรสัต์จํานวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย โดยผู้
จองซืBอสามารถยืนยนัการจองซืBอผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทปได้โดยผู้จองซืBอจะต้องเป็นผู้ที
มีบญัชีซืBอขาย
หลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื
นๆ กบัผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ที
จะทําการจองซืBอ และไดผ่้านขั Bนตอนการ
รูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี
ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC / CDD) และดาํเนินการจดัทาํประเมนิความสามารถรบัความเสี
ยง (Suitability Test) กบัผู้
จดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตท์ี
จะทาํการจองซืBอแลว้ไมเ่กนิ 2 ปีจนถงึวนัจองซืBอ ซึ
งผูจ้องซืBอดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้ง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซืBอ ทั BงนีB หากไม่เป็นไปตามเงื
อนไขที
กล่าว
ขา้งต้น ผูจ้องซืBอจะต้องผ่านขั Bนตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี
ยวกบัลูกคา้ พรอ้ม
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที
กรอกรายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงนาม
รบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซืBอ เพื
อเป็นเอกสารประกอบใบจองซืBอก่อนการจองซืBอผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเทป โดยผูจ้องซืBอผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทปจะต้องยนืยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาขอ้มูลเกี
ยวกบัการ
เสนอขายหน่วยทรสัตใ์นขอ้มลูสรุป (Executive Summary) และ/หรอืหนงัสอืชีBชวนของกองทรสัต ์และรบัรอง
ว่าเขา้ใจและยอมรบัความเสี
ยงดงักล่าวแลว้ โดยผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะต้องมกีารควบคุมการจองซืBอ
ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปที
รดักุมเพยีงพอ และสามารถตรวจสอบความมตีวัตนของลกูคา้ได ้โดยผูจ้องซืBอ
ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซืBอ โดยผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที

กาํหนดไวใ้น (ข) - (ฎ)  

(ข) ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ และผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ต้องแจง้การจดัสรรจํานวน
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซืBอผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยระบุ จํานวนหน่วยทรสัต์ที
จดัสรร ราคาที
เสนอ
ขาย จาํนวนเงนิที
ตอ้งชาํระ การฝากหน่วยทรสัต ์วธิกีารและวนัที
ตอ้งชาํระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซืBอ
สามารถศึกษาข้อมูลเกี
ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในหนังสือชีBชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) 
www.sec.or.th  

(ค) ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตต์อ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซืBอผ่านทาง โทรศพัทบ์นัทกึ
เทป เช่น เลขประจําตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนาคารที
ใชช้ําระโดยวธิเีงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืที
เรยีกว่า 
Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตห์รอืชื
อผูแ้นะนําการลงทุน เป็นตน้  

(ง) ผู้จองซืBอต้องยนืยนัทางวาจาว่าได้รบัทราบขอ้มูลเกี
ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในหนังสอืชีBชวนและ
รบัรองว่าเขา้ใจและยอมรบัความเสี
ยงดงักล่าวแลว้  

(จ) ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์เมื
อรบัคํายืนยนัพร้อมรายละเอยีดการจองซืBอผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป ตอ้งบนัทกึคาํสั 
งการจองซืBอผ่านระบบที
ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตจ์ดัเตรยีมให ้โดยระบบ
จะแสดงขอ้มลูการจองผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื
อผูแ้นะนําการลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจองซืBอผ่าน
ระบบ  
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(ฉ) ผู้จองซืBอสามารถจองซืBอผ่านผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไว้ในข้อ 2.3.1 
ภายในระยะเวลาการจองซืBอ คอื ตั Bงแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัที
 15 ถงึ 20 ธนัวาคม 2560 ในวนั
ทาํการ 

(ช) ผู้จองซืBอต้องชําระเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ตามจํานวนที
จองซืBอ ณ วนัจองซืBอ โดยจะต้องชําระที
ราคา 
10.00 บาทต่อหน่วย ทั BงนีB 

- การชําระค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์โดยเงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืที
เรยีกว่า Automatic Transfer System 
หรอื ATS) ตอ้งดาํเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของวนัที
 19 ธนัวาคม 2560 

- การชําระค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์เป็นการโอนเงนิ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ต้อง
ดาํเนินการภายในเวลา 16.00 น. ของวนัที
 20 ธนัวาคม 2560  

(ซ) ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตต์ามขอ้ 2.3.1 จะดาํเนินการเรยีกเกบ็เงนิจากบญัชผีูจ้องซืBอทุกราย และจะตดัสทิธิ
การจองซืBอหน่วยทรสัตข์องผูจ้องซืBอรายที
ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

(ฌ) ผูจ้องซืBอที
ยื
นความจาํนงในการจองซืBอและชําระค่าจองหน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซืBอและขอเงนิ
คนืไม่ได ้ทั BงนีB ผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์มสีทิธยิกเลกิการจองซืBอของผูจ้องซืBอที
ดําเนินการไม่ครบถ้วนตาม
ขอ้ (5.2) (ก) - (ช) ได ้

(5.3)  การจองซื อผา่นระบบออนไลน์ (Online) 

ผูจ้องซืBอสามารถจองซืBอผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ที
สามารถใหบ้รกิารจองซืBอหุ้น
ผ่านระบบนีBได้ ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด ์
แอนด ์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) และบรษิัทหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จํากดั (เฉพาะรายที
เปิดรบัจองซืBอผ่าน
ระบบออนไลน์) ตั Bงแต่เวลา 9.00 น. ของวนัที
 ^_ ธนัวาคม `_�a ถงึเวลา 16.00 น. ของวนัที
 20 ธนัวาคม 
2560 โดยผู้จองซืBอจะต้องเป็นผู้ที
มีบัญชีซืBอขายหลกัทรพัย์หรือบญัชีประเภทอื
นๆ กบัผู้จดัจําหน่าย
หน่วยทรสัต์ซึ
งผ่านขั Bนตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี
ยวกบัลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสี
ยง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการส่ง
คาํสั 
งซืBอหรอืตามระเบยีบที
สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด และผ่านการศกึษาขอ้มูลสรุป (Executive Summary) 
หรอืหนงัสอืชีBชวนเป็นที
เรยีบรอ้ยแลว้ก่อนการส่งคําสั 
งซืBอผ่านระบบออนไลน์ โดยผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์
จะตอ้งมกีารควบคุมดแูลการจองซืBอผ่านระบบออนไลน์ที
รดักุมเพยีงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้อง
ซืBอไดโ้ดยใชช้ื
อผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) และผูจ้องซืBอต้องยนืยนัผูกพนัตาม
ขอ้มูลสรุป (Executive Summary) หรอืหนังสอืชีBชวนของหน่วยทรสัต์ดงักล่าว โดยผู้จองซืBอไม่ต้องแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซืBอ ทั BงนีB ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตท์ี
รบัจองซืBอผ่านระบบออนไลน์ (Online) จะ
จดัใหม้หีนงัสอืชีBชวนและขอ้มลูสรุปในเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ดงักล่าว หรอืผูจ้อง
ซืBอสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสอืชีBชวนไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ที
 www.sec.or.th 

 หากผูจ้องซืBอไม่สามารถดาํเนินการจองซืBอผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปหรอืผ่านระบบออนไลน์ ผูจ้องซืBอสามารถ
ทาํการจองซืBอตามวธิกีารจองในขอ้ (5.1) ได ้

ทั BงนีB วิธีการจองและชําระเงินค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั Bนตอนที
ผู้จ ัดจําหน่าย
หลกัทรพัยแ์ต่ละรายอาจกาํหนดเพิ
มเตมิสาํหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

2.3.1 ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์
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(1) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 
 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชั Bน 3 
 เลขที
 898 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 
 www.krungsrisecurities.com 
 
 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 อาคารสาํนกังาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์ชั Bน 20 
 เลขที
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862 
 www.maybank-ke.co.th 
 

(2) ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
 อาคารซอีารซ์ทีาวเวอร ์ชั Bน 18, 39 ออลซซีั 
นสเ์พลส 
 เลขที
 87/2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000  
 www.ktbst.co.th  
 
 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชั Bน 9, ^�-^_  
 เลขที
 989 ถนนพระราม ^ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์a-`�_�-�aaa โทรสาร a-`�_�-���� 
 www.dvsvitrade.com 
 
 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั Bน M , ^a   
 เลขที
 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ^a^`a     
 โทรศพัท ์a-`�_`-_^aa โทรสาร a-``��-`��_ 
 www.lhsec.co.th 
 
 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 
 อาคารสาธรซติีBทาวเวอร ์ชั Bน 3, � และ 11  
 เลขที
 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ^a^`a   
 โทรศพัท ์a-`��a-^��^ และ a-`��a-�a�� โทรสาร a-`��a-^a^� 
 www.asiaplus.co.th 
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ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์อาจแต่งตั Bงผู้จดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหน่วยทรสัต์เพิ
มเตมิในภายหลงั ซึ
ง
เป็นนิติบุคคลที
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ เพื
อทําหน้าที
เป็นผู้จดั
จาํหน่ายหน่วยทรสัต ์และผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะแจง้การแต่งตั Bงดงักล่าวใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบ พรอ้มทั Bงประกาศ
ผ่านทาง สื
อต่างๆ ตามความเหมาะสม 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตอ์าจแต่งตั Bงตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรสัต์เพิ
มเตมิในภายหลงั ซึ
งเป็นนิตบิุคคลที
สาํนักงาน
ก.ล.ต.ไดใ้หค้วามเหน็ชอบเพื
อทําหน้าที
เป็นตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรสัต์ และผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์จะแจง้การแต่งตั Bง
ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรสัตด์งักล่าวใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ พรอ้มทั Bงประกาศผ่านทางสื
อต่างๆ ตามความเหมาะสม 

2.3.2 ค่าตอบแทนการจดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 จะไดร้บัค่าตอบแทนการจดัจําหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม) 
ตามจาํนวนและวธิกีารที
ตกลงไวใ้นสญัญาที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
งเป็นสว่นที
กลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิตกลงรบัผดิชอบ และมไิด้
เรยีกเกบ็กบักองทรสัต ์ตามที
ระบุไวใ้นสว่นที
 3 ขอ้ 6 

2.3.3 เงื�อนไขการขายหน่วยทรสัต ์ 

ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายขอสงวนสทิธิที
จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซืBอ
หน่วยทรสัตท์ั Bงหมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ
งดงัต่อไปนีB 

(1) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที
ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ได้รบัจากผู้จองซืBอหน่วยทรสัต์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ 
หรอืไม่ครบถว้น 

(2) กรณีผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์เกดิขอ้สงสยัว่าการซืBอหน่วยทรสัต์ของผูจ้องซืBอหน่วยทรสัต์ไม่โปร่งใส เช่น อาจ
เป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(3) กรณีที
การจองซืBอหน่วยทรสัตน์ั Bนมผีลทําใหจ้ํานวนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกว่าจํานวนหน่วยทรสัต์ที
เสนอ
ขายในครั BงนีB ตามที
ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1 และขอ้ 2.4 

(4) กรณีที
บุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดประสงคจ์ะจองซืBอหน่วยทรสัต์ในจํานวนที
อาจเป็นเหตุใหบุ้คคลใดหรอื
กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดดงักล่าวถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยทรสัต์ที
จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั Bงหมด  

(5) ในกรณีที
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายเหน็ว่าอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์จะลงทุนที
พรอ้ม
จะนําไปจดัหาประโยชน์ อาจมมีลูค่ารวมกนัแลว้ไม่ถงึรอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงนิทุนที
กองทรสัต์ระดมทุนได ้รวมทั Bง
เงนิกูย้มื 

(�) ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจขอสงวนสทิธทิี
จะปฏเิสธการจองซืBอหน่วยทรสัต์ในบาง
กรณีตามที
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายเหน็สมควร เช่น ในกรณีที
ผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย
และรบัประกนัการจําหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที
การจองซืBอ
หน่วยทรสัตอ์าจก่อใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารกองทรสัต์ หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืในกรณีที
ผู้
จองซืBอเป็นพลเมอืงสหรฐัอเมรกิา ผูท้ี
มถีิ
นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา บุคคลซึ
งปกตมิถีิ
นที
อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
กองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าว และบรษิัท หรอืห้างหุ้นส่วนซึ
งจดัให้มขีึBนและดําเนินกจิกรรมในสหรฐัอเมรกิา 
เป็นต้น ทั BงนีB เพื
อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ และชื
อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกั 

(7) ผูจ้องซืBอหน่วยทรสัต์ที
มถีิ
นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื
องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และ
ภาษต่ีางๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์อง 
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(�) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะถอืว่าผูจ้องซืBอหน่วยทรสัต ์และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ได้
ทําการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี
จะปฏบิตัติาม หรอืผูกพนัตามขอ้ตกลง ขอ้กําหนด สญัญา หรอืเงื
อนไขต่างๆ ที

กองทรสัต์จะไดเ้ขา้ผูกพนัตามอํานาจที
มตีามกฎหมายทั Bงที
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตั Bงทรสัต์ และ/หรอื แบบแสดง
รายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรือ ตามประกาศ คําสั 
ง ระเบียบต่างๆ ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานที
มอีํานาจตามกฎหมาย ไดป้ระกาศกําหนด ทั Bงที
มอียู่ในปจัจุบนั และที
จะ
ไดแ้กไ้ขเปลี
ยนแปลง เพิ
มเตมิ ในภายหน้า 

2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์ 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์และผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะดําเนินการจดัสรรหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายครั Bงแรก
ตามหลกัเกณฑว์ธิกีาร และเงื
อนไขที
ระบุไวใ้นขอ้นีB ทั BงนีB ในกรณีที
สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื
นใดที
มอีํานาจ
ตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี
ยนแปลง เพิ
มเตมิ ประกาศ กําหนด สั 
งการเหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื
น ผูเ้สนอ
ขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธทิี
จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั Bน 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื
อนไขที
ระบุไว้ในขอ้นีB ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์และผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะจดัสรร
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซืBอและไดช้าํระเงนิค่าซืBอหน่วยทรสัต์เตม็ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที
จํานวนเงนิที
ระบุในใบจองซืBอ
หน่วยทรัสต์ไม่ตรงกับจํานวนเงินที
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์และผู้จ ัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับชําระ ผู้เสนอขาย
หน่วยทรสัตแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หต้ามจาํนวนเงนิที
ไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

(1) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจเปลี
ยนแปลงจํานวนหน่วยทรสัต์
ที
เสนอขายต่อนกัลงทุนในแต่ละประเภทโดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซืBอหน่วยทรสัตข์อง
ผูล้งทุนในแต่ละประเภทเพื
อทาํใหก้ารจองซืBอหน่วยทรสัตค์รั BงนีBประสบความสาํเรจ็ในการขาย 

(2) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ที
เสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลที
บรษิัท ถูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัย์เวน้แต่เป็นการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที
เหลอืจากการจองซืBอของผู้
จองซืBอทั Bงหมดหรอืเป็นการจดัสรรในกรณีที
สามารถกระทําได ้ทั BงนีB เป็นไปตามรายละเอยีดที
กําหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที
 ทธ. 27/2559 เรื
อง หลกัเกณฑ ์เงื
อนไข และวธิกีารในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ลง
วนัที
 8 กรกฎาคม 2559 และที
ไดม้กีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ 

(3) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์หรือผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรร
หน่วยทรสัตส์ว่นของผูจ้องซืBอประเภทผูม้อุีปการคุณของตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย (ถา้ม)ี  

สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์บืBองตน้เป็นดงัต่อไปนีB 
• กลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนั /1    ประมาณ 27,000,000  หน่วย 

• ผูม้อุีปการคุณของกลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ ประมาณ 3,000,000  หน่วย 

• ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ประมาณ 9,500,000  หน่วย 

• นกัลงทุนสถาบนั ประมาณ 62,400,000  หน่วย 

• บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ ประมาณ 53,100,000  หน่วย 

ทั BงนีB สดัส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ข้างต้นเป็นสดัส่วนเบืBองต้นเท่านั Bน ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ
รบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลพนิิจในการเปลี
ยนแปลงจํานวนหน่วยทรสัต์ที
เสนอขายต่อผูล้งทุนแต่ละ
ประเภท (Claw back/ Claw forward) ตามที
ระบุไวข้า้งต้นตามความเหมาะสม โดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ เช่น 
ปรมิาณความตอ้งการซืBอหน่วยทรสัตข์องผูล้งทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื
อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครั BงนีBประสบ
ความสาํเรจ็ในการขาย ทั BงนีB ตราบเท่าที
ไม่ขดัต่อ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 
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หมายเหตุ:   /1  JWD และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ JWD ตกลงว่าตลอดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ � JWD และ/
หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ JWD จะดาํรงสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตใ์นทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรยีล โกรท รวมกนัทั Bงหมดจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรสัต์
ทั Bงหมดของกองทรสัต์เฉพาะที
มกีารออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครั Bงแรกเท่านั Bน  

ทั BงนีB การเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครั BงนีB มไิดเ้ป็นการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรอืประชาชน
ทั 
วไป เนื
องจากคาดว่าความตอ้งการจากกลุ่มนกัลงทุนตามที
ระบุขา้งตน้ เพยีงพอต่อมลูค่าการเสนอขายรวมในครั BงนีBแลว้ 
และสามารถกระจายหน่วยทรสัตใ์นวงกวา้งไดอ้ย่างเพยีงพอ 

ในการพจิารณาประเภทของนกัลงทุนใหย้ดึตามนิยามที
กาํหนด ดงัต่อไปนีB 

กลุ่มบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์นและ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั * หมายถงึ JWD และ TIP (รวมเรยีกว่า “กลุ่ม
บริษัทเจ้าของทรพัยสิ์น”) และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของกลุ่มบรษิัทเจา้ของทรพัย์สนิ ซึ
งเป็นไปตามประกาศ ทจ. 
49/2555 ทั BงนีB กลุ่มบรษิทัเจ้าของทรพัยส์นิ และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะต้องจองซืBอหน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดั
จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) โดยสามารถจองซืBอหน่วยทรสัต์ไดต้ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 
2.3 (1) และในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่กลุ่มบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของกลุ่มบรษิัท
เจา้ของทรพัยส์นิ จะเป็นไปตามวธิกีารที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.4.1       

หมายเหตุ:  *  กลุ่มบุคคลเดยีวกนั หมายถงึ  

(1) คู่สมรสและบุตรที
ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 
(2) นิตบุิคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบุิคคลนั Bน ซึ
งถอืหุน้หรอืเป็นหุน้ส่วนในนิตบุิคคลดงักล่าว ไมว่่าทางตรง

หรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิ (50) ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Bงหมดหรอืความเป็นหุน้ส่วนทั Bงหมด 
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทั BงนีB  มิให้รวมถึงกองทุนสํารองเลีBยงชีพ ทั BงนีBตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทจ. 49/2555 เรื
องการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื
อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที
 21 พฤศจกิายน 2555 (และทั Bงที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ)  

ผูมี้อปุการคณุของกลุ่มบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น /1 หมายถงึ บุคคลดงัต่อไปนีB 

(1) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคล ที
มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบักลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ เช่น ผูท้ี
มคีวามสมัพนัธ์
ทางการคา้ ลกูคา้ เจา้หนีBการคา้ พนกังานและที
ปรกึษาของกลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

(2) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคล ที
กลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ ตอ้งการชกัชวนใหเ้ป็นลกูคา้หรอืคู่คา้ในอนาคต 
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคล ที
กลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิพจิารณาแลว้ว่าสามารถใหค้วามช่วยเหลอืกลุ่ม

บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ ในการประกอบธุรกจิทั Bงในปจัจุบนัและอนาคต 
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที
มีความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

เจา้ของทรพัยส์นิ  

หมายเหตุ:   /1  กลุ่มบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น หมายถงึ JWD และ TIP (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น”) และบุคคลที
เกี
ยว
โยงกนักบัเจา้ของทรพัยส์นิ โดยบุคคลที
เกี
ยวโยงกนั ใหเ้ป็นไปตามนิยามที
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
ที
 ทจ. 21/2551 เรื
อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนั ลงวนัที
 31 สงิหาคม 2551 (และทั Bงที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื
อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบยีนในรายการที
เกี
ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที
 19 พฤศจกิายน 2546         

ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรพัย์สนิ สามารถจองซืBอหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รบัประกนัการจาํหน่าย ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) เท่านั Bน โดยสามารถจองซืBอหน่วยทรสัตไ์ดต้ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3 (2) 
และในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้มอุีปการคุณของกลุ่มบรษิัทเจา้ของทรพัย์สนิ จะเป็นไปตามวธิกีารที
ระบุไว้ในขอ้ 
2.4.2  
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ทั BงนีB ไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ ก) ผูจ้ดัจําหน่ายเอง ข) กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม
ของผูจ้ดัจําหน่าย ค) บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยของผู้จดัจําหน่าย และ ง) ผูท้ี
เกี
ยวขอ้งของบุคคลตาม ข) ซึ
งมลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทธ. 27/2559 เรื
องหลกัเกณฑ ์เงื
อนไข และวธิกีารใน
การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัที
 8 กรกฎาคม 2559 (และที
ไดท้ี
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ หมายถงึ บุคคลดงัต่อไปนีB 

(1) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคล ที
มคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบับรษิัทฯ เช่น ผูท้ี
มคีวามสมัพนัธ์ทางการค้า ลูกค้า 
เจา้หนีBการคา้ พนกังานและที
ปรกึษาของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(2) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคล ที
บรษิทัฯ ตอ้งการชกัชวนใหเ้ป็นลกูคา้หรอืคู่คา้ในอนาคต 
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคล ที
บรษิทัฯ พจิารณาแลว้ว่าสามารถใหค้วามช่วยเหลอืบรษิทัฯ ในการประกอบ

ธุรกจิทั Bงในปจัจุบนัและอนาคต 
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคล ที
มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัผูบ้รหิาร กรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  
ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ สามารถจองซืBอหน่วยทรสัตผ่์านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ตามที
ระบุ
ไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) เท่านั Bน โดยสามารถจองซืBอหน่วยทรสัต์ไดต้ามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3 (3) และในการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ จะเป็นไปตามวธิกีารที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.4.3  

ทั BงนีB ไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ ก) ผูจ้ดัจาํหน่ายเอง ข) กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุมของผูจ้ดั
จาํหน่าย ค) บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยของผูจ้ดัจาํหน่าย และ ง) ผูท้ี
เกี
ยวขอ้งของบุคคลตาม ข) ซึ
งมลีกัษณะต้องหา้มตามที

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที
 ทธ. 27/2559 เรื
องหลกัเกณฑ ์เงื
อนไข และวธิกีารในการจดัจําหน่าย
หลกัทรพัย ์ลงวนัที
 8 กรกฎาคม 2559 (และที
ไดท้ี
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

นักลงทุนสถาบนั หมายถงึ นกัลงทุนสถาบนัที
มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ
งดงันีB 
(1)   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2)   ธนาคารพาณิชย ์
(3)   ธนาคารที
มกีฎหมายเฉพาะจดัตั BงขึBน  
(4)   บรษิทัเงนิทุน 
(5)   บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
(6)   บรษิทัหลกัทรพัย ์
(7)   บรษิทัประกนัวนิาศภยั 
(8)   บรษิทัประกนัชวีติ 
(9)   กองทุนรวม  
(10)  กองทุนส่วนบุคคลซึ
งบรษิทัหลกัทรพัยร์บัจดัการเงนิทุนของผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ (26) 

หรอืของผูล้งทุนรายใหญ่ 
(11)   กองทุนสาํรองเลีBยงชพี 
(12)   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
(13)   กองทุนประกนัสงัคม 
(14)   กองทุนการออมแห่งชาต ิ
(15)   กองทุนเพื
อการฟืBนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 
(16)   ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซืBอขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซืBอขายล่วงหน้า 
(17)   ผูป้ระกอบธุรกจิการซืBอขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยการซืBอขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า  
(18)   สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ  
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(19)   สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
(20)   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
(21)   นิตบิุคคลประเภทบรรษทั 
(22)   นิตบิุคคลซึ
งมบีุคคลตาม (1) ถงึ (21) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละเจด็สบิหา้ (75) ของจํานวนหุน้ที
มสีทิธิ

ออกเสยีงทั Bงหมด 
(23)   ผูล้งทุนต่างประเทศซึ
งมลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (22) 
(24)   ผูจ้ดัการกองทุนที
มชีื
อในทะเบยีนผูม้คุีณสมบตัเิป็นผูจ้ดัการกองทุนตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ย

หลกัเกณฑ ์เงื
อนไข และวธิกีารในการแต่งตั Bงและการปฏบิตัหิน้าที
ของผูจ้ดัการกองทุน 
(25)   ผูจ้ดัการลงทุนที
มชีื
อในทะเบยีนผู้มคุีณสมบตัิเป็นผู้จดัการลงทุนตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ เงื
อนไข และวธิกีารในการแต่งตั Bงและการปฏบิตัิหน้าที
ของผู้จดัการลงทุนในสญัญาซืBอขาย
ล่วงหน้า 

(26)   ผูล้งทุนอื
นใดตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

นกัลงทุนสถาบนัดงักล่าวจะตอ้งจองซืBอหน่วยทรสัตผ่์านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ตามที

ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) เท่านั Bน โดยนกัลงทุนสถาบนัสามารถจองซืBอหน่วยทรสัต์ไดต้ามวธิกีารที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3 (4) และ
ในการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัจะอยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 
ตามวธิกีารที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.4.4 

บุคคลตามดลุพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์หมายถงึ บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคลที
มใิช่นักลงทุน
สถาบนัตามคําจํากดัความที
ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงลูกค้าหรอืผู้ที
คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สญัญา บรษิัทคู่ค้า ผู้ที
มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ หรอืผูม้อุีปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 
2.3.1  ซึ
งได้แก่ ลูกค้าธนาคาร ลูกค้าด้านวาณิชธนกจิ ผูแ้นะนําลูกค้า หรอืผู้ที
คาดว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางอ้อมของผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์  บรษิัทคู่ค้า ผู้ให้คําปรกึษาทางธุรกจิ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกจิ บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัที
เกี
ยวขอ้งตลอดจนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิาร และผูม้อีํานาจควบคุมหรอืผูท้ี
เกี
ยวขอ้ง
กบับุคคลต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น ทั Bงที
ติดต่อในปจัจุบัน ที
เคยติดต่อ หรือผู้ที
คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จดัจําหน่าย
หน่วยทรสัต ์ 

บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 สามารถจองซืBอหน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดั
จาํหน่ายหน่วยทรสัต ์โดยผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์สามารถจองซืBอหน่วยทรสัต์ไดต้ามวธิกีารที
ระบุไว้
ในขอ้ 2.3 (5) และในการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะอยู่ในดุลพนิิจของผู้
จดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายในส่วนของตน ตามวธิกีารที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.4.5 ทั BงนีB ไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที
เกี
ยวข้องของผู้จดัจําหน่าย
หน่วยทรสัต์ ตลอดจนกองทุนรวมซึ
งมลีกัษณะต้องห้าม ตามที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทธ. 
27/2559 เรื
องหลกัเกณฑ ์เงื
อนไข และวธิกีารในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัที
 8 กรกฎาคม 2559 (และทั Bงที
มกีาร
แกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

2.4.1 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่กลุ่มบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์นและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนั  

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่กลุ่มบริษัทเจ้าของทรพัย์สนิและ/หรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของกลุ่มบริษัทเจ้าของ
ทรพัยส์นิ ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผู้บรหิาร และ/หรอื บุคคลที
คณะกรรมการของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์โดยจะต้องเป็นไป
ตามสญัญาตกลงกระทําการ โดยจํานวนหน่วยทรสัต์ที
จดัสรรให้แก่กลุ่มบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรอื กลุ่มบุคคล
เดยีวกนัของกลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ จะมจีํานวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย หากยอดการจองซืBอ
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หน่วยทรสัตค์รบตามจาํนวนที
กาํหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธใินการปิดรบั
จองซืBอหน่วยทรสัตก่์อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซืBอ  

หากปรากฏว่ายงัมจีํานวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่กลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัย์สนิ และ/หรอื 
กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของกลุ่มบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจพจิารณา
จดัสรรจาํนวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซืBอประเภทอื
นเพิ
มเตมิ  

2.4.2 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ผูมี้อปุการคณุของกลุม่บริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของกลุ่มบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูบ้รหิาร และ/
หรอื บุคคลที
คณะกรรมการของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ ไดม้อบหมาย โดยจะทําการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหก้บับุคคลใด 
และ/หรอื ในจาํนวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หก้บับุคคลใดกไ็ด ้โดยจํานวนหน่วยทรสัต์
ที
จดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณจะมจีํานวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย หากยอดการจองซืBอหน่วยทรสัต์
ครบตามจํานวนที
กําหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซืBอ
หน่วยทรสัตก่์อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซืBอ  

หากปรากฏว่ายงัมจีํานวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผู้มอุีปการคุณของกลุ่มบรษิัทเจ้าของ
ทรพัยส์นิ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจํานวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูจ้องซืBอประเภทอื
นเพิ
มเตมิ 

2.4.3 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที

คณะกรรมการของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์โดยจะทาํการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหก้บับุคคลใด และ/หรอื ในจํานวนมากน้อย
เท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หก้บับุคคลใดกไ็ด ้โดยจํานวนหน่วยทรสัต์ที
จดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณ
จะมจีาํนวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย หากยอดการจองซืBอหน่วยทรสัต์ครบตามจํานวนที
กําหนดแลว้ 
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซืBอหน่วยทรสัต์ก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซืBอ  

หากปรากฏว่ายงัมจีาํนวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ผูจ้ดัการการจดั
จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจํานวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืดงักล่าวให้แก่ผูจ้องซืBอประเภทอื
น
เพิ
มเตมิ 

2.4.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่นักลงทุนสถาบนั 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่นักลงทุนสถาบนั ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ
จําหน่ายหน่วยทรสัต์ โดยจะทําการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจํานวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้ หรอืจะ
ปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทั BงนีB จาํนวนหน่วยทรสัต์ที
ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนั จะมจีํานวน
จองซืBอขั Bนตํ
าจาํนวน 100 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย หากยอดการจองซืBอหน่วยทรสัตค์รบตามจํานวนที
กําหนดแลว้ 
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซืBอหน่วยทรสัต์ก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซืBอ  

หากปรากฏว่ายงัมจีาํนวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั ผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย
และรบัประกนัการจาํหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจาํนวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซืBอประเภทอื
นเพิ
มเตมิ 

2.4.5 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่บุคคลตามดุลพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ 

การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1  ใหอ้ยู่ใน
ดุลพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายกาํหนด โดยจะทาํการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูท้ี
เป็นลกูคา้หรอืคาดว่าจะ
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เป็นลกูคา้ของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์หรอืผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิก่อน จงึจดัสรรแก่บุคคลอื
นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรร
ใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจํานวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ โดยมี
จาํนวนจองซืBอขั Bนตํ
าจาํนวน 1,000 หน่วย และเพิ
มทลีะ 100 หน่วย หากยอดการจองซืBอหน่วยทรสัต์ครบตามจํานวนที
ผู้
จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายกําหนดแล้ว ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าวขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซืBอ
หน่วยทรสัตก่์อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซืBอ  

หากปรากฏว่ายังมีจํานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จ ัดจําหน่าย
หน่วยทรสัต ์ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจาํนวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูจ้องซืBอประเภทอื
นเพิ
มเตมิ 

2.5 ข้อจาํกดัการจดัสรรให้แก่กลุม่บุคคลเดียวกนั และข้อจาํกดัการถือ/โอนหน่วยทรสัต ์
เนื
องจากประกาศที
 ทจ.49/2555 และประกาศที
 กร.14/2555 ไดก้ําหนดขอ้จํากดัในการถอืหน่วยทรสัต์ไว ้ดงันั Bน 

ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์และผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี
จะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดยีวกนัที
จะทาํใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนีB 

• การจัดสรรที
จะทําให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจํานวน
หน่วยทรสัต์จําหน่ายได้แลว้ทั Bงหมด หรอืของจํานวนหน่วยทรสัต์ทั Bงหมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที
มกีารแบ่งชนิด
หน่วยทรสัต)์ 

• การจดัสรรที
จะทาํใหท้รสัตขีองกองทรสัต ์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิรอ้ยละหา้สบิ (50) ของ
จาํนวนหน่วยทรสัตจ์าํหน่ายไดแ้ลว้ทั Bงหมด หรอืของจํานวนหน่วยทรสัต์ทั Bงหมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที
มกีารแบ่ง
ชนิดหน่วยทรสัต)์ 

(ทั BงนีB เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรอืแก้ไขเปลี
ยนแปลงสดัส่วนการ
จดัสรรเป็นอย่างอื
น) 

นอกจากนีB ในกรณีที
ผูถ้อืหน่วยทรสัตถ์อืหน่วยทรสัตเ์กนิกว่าอตัราที
กาํหนด ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะไม่มสีทิธิ
รบัประโยชน์ตอบแทนและการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในส่วนที
ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราที
กําหนด โดยกองทรสัต์
จะยกประโยชน์ตอบแทนส่วนดงักล่าวให้เป็นของผูร้บัประโยชน์รายอื
นตามสดัส่วน และถือว่าผู้ถือหน่วยทรสัต์ทั Bงปวง
รบัทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้ 

อีกทั Bง เพื
อมิให้สดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผู้ลงทุนต่างด้าวขดัต่อประกาศที
 ทจ. 49/2555 ผู้เสนอขาย
หน่วยทรสัตแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หก้บัผูล้งทุนต่างดา้วเพื
อใหเ้ป็นไปตาม
อตัราในเกณฑน์ั Bน ทั BงนีB กรณีที
อสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัตจ์ะลงทุนจะตั Bงอยู่ในประเทศไทย ซึ
งมขีอ้กําหนดของกฎหมาย 
กฎ หรือข้อกําหนดที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นั Bนกําหนดสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้ ผู้เสนอขาย
หน่วยทรสัต์และผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะจดัสรรหน่วยทรสัต์แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือ
ขอ้กําหนดนั Bนด้วย ในกรณีนีBสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวจะต้องไม่เกนิร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Bงหมด เนื
องจากเป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี
มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี
ประมวลกฎหมายที
ดนิ
กาํหนดสดัสว่นการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้  

3 ราคาหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง   

- ไม่ม ี-  

4 ขั  นตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยทรสัต ์  

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซืBอหน่วยทรสัต ์ในกรณีต่าง ๆ ภายใตเ้งื
อนไขที

กาํหนด ดงัต่อไปนีB  
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4.1 กรณีที�ผูจ้องซื อไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต ์ 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะดําเนินการใหผู้จ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 รายที
เป็นผูร้บัจองซืBอ
หน่วยทรสัตจ์ากผูจ้องซืBอที
ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตร์ายนั Bนๆ จะดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์แก่ผูท้ี
จอง
ซืBอ โดยการคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ โดยไม่มดีอกเบีBยและ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ โดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผู้
จองซืBอตามที
ระบุไวใ้นใบจองซืBอ ภายใน 7 วนัทาํการ หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั 
งจ่ายผูจ้องซืBอตามชื
อที
ระบุในใบ
จองซืBอ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที
อยู่ที
ระบุในใบจองซืBอ ภายใน 10 วนัทําการ นับแต่วนัสิBนสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยทรสัต์ในครั BงนีB โดยไม่มดีอกเบีBย และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซืBอรายนั Bนๆ ทั BงนีB ในกรณีที
ไม่
สามารถคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ในส่วนที
ไม่ได้รบัจดัสรรให้แก่ผู้จองซืBอภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัจําหน่าย
หน่วยทรสัตร์ายที
มหีน้าที
รบัผดิชอบในการสง่คนืเงนิดงักล่าว จะตอ้งชาํระดอกเบีBยใหแ้ก่ผูจ้องซืBอในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อ
ปี โดยคาํนวณจากจาํนวนเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัตท์ี
ไม่ไดร้บัการจดัสรรที
ตอ้งสง่คนืนบัจากวนัที
พน้กาํหนดเวลาดงักล่าว 
จนถงึวนัที
ไดม้กีารชาํระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซืBอเขา้บญัชี
ธนาคารของผูจ้องซืBอ หรอืสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัตท์างไปรษณียล์งทะเบยีนตามที
อยู่ที
ระบุไวใ้นใบจองซืBอโดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซืBอได้รบัเงินจองซืBอคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซืBอจะไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีBยและ/หรือ
ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

ทั BงนีB หากเกดิความผดิพลาดในการโอนคนืเงนิค่าจองซืBอเขา้บญัชธีนาคารของผู้จองซืBอ หรอืการสูญหายในการ
จดัสง่เชค็ ซึ
งไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ เช่น ขอ้มูลชื
อ ที
อยู่ของผูจ้องซืBอไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกตอ้งหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ตามที
ระบุไวใ้นใบจองซืBอ ที
ไดใ้หไ้วก้บัผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตห์รอืผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ที

เป็นผูร้บัจองซืBอ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวจะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

4.2 กรณีผูจ้องซื อได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัตน้์อยกวา่จาํนวนหน่วยทรสัตที์�จองซื อ 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะดาํเนินการใหผู้จ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 รายที
เป็นผูร้บัจองซืBอ
หน่วยทรสัต์จากผูจ้องซืBอที
ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ไม่ครบตามจํานวนหน่วยทรสัต์ที
จองซืBอรายนั Bนๆ จะดําเนินการ
คนืเงนิค่าจองซืBอในสว่นที
ไม่ไดร้บัการจดัสรรคนืแก่ผูจ้องซืBอ โดยการคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ โดยไม่มดีอกเบีBยและ/
หรอืค่าเสยีหายใดๆ โดยโอนเงนิใหผู้จ้องซืBอหลกัทรพัยผ่์านบญัชธีนาคารตามที
ระบุไว้ในใบจองซืBอหลกัทรพัยภ์ายใน 7 
วนัทําการ หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั 
งจ่ายผูจ้องซืBอตามชื
อที
ระบุในใบจองซืBอ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ตามที
อยู่ที
ระบุในใบจองซืBอ ภายใน 10 วนัทําการ นับแต่วนัสิBนสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครั BงนีB โดยไม่มี
ดอกเบีBย และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซืBอรายนั Bนๆ ทั BงนีB ในกรณีที
ไม่สามารถคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ในส่วน
ที
ไม่ได้รบัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซืBอภายในระยะเวลาดงักล่าว ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์หรอืผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์รายที
มี
หน้าที
รบัผดิชอบในการสง่คนืเงนิดงักล่าว จะตอ้งชาํระดอกเบีBยใหแ้ก่ผูจ้องซืBอในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจาก
จํานวนเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ที
ไม่ไดร้บัการจดัสรรที
ต้องส่งคนืนับจากวนัที
พน้กําหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัที
ได้มี
การชาํระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซืBอเขา้บญัชธีนาคารของผู้
จองซืBอ หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที
อยู่ที
ระบุไวใ้นใบจองซืBอโดยถูกต้องแล้ว 
ใหถ้อืว่าผูจ้องซืBอไดร้บัเงนิจองซืBอคนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซืBอจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีBยและ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ อกี
ต่อไป 

ทั BงนีB หากเกดิความผดิพลาดในการโอนคนืเงนิค่าจองซืBอเขา้บญัชธีนาคารของผู้จองซืBอ หรอืการสูญหายในการ
จดัสง่เชค็ ซึ
งไม่ใช่ความผดิของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตห์รอืผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์เช่น ขอ้มลูชื
อ ที
อยู่ของผูจ้องซืBอไม่
ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ตามที
ระบุไวใ้นใบจองซืBอ ที
ไดใ้หไ้วก้บัผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์หรอื
ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ที
เป็นผู้รบัจองซืBอ ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์หรือผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว จะไม่
รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 
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4.3 ในกรณีผู้จองซื อไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต ์อนัเนื�องมาจากการไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซื อ
ตามเช็คค่าจองซื อหน่วยทรสัต์ หรือเนื�องจากไม่ปฏิบติัตามวิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซื อ
หน่วยทรสัต ์

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตห์รอืผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามที
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 รายที
เป็นผูร้บัจองซืBอหน่วยทรสัต์
จากผู้จองซืBอที
ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์รายนั Bนๆ จะดําเนินการคืนเชค็ค่าจองซืBอให้แก่ผู้จองซืBอที
ไม่ได้รบัการ
จดัสรรอนัเนื
องมาจากการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ตามเชค็ค่าจองซืBอ หรอืเนื
องจากการปฏบิตัผิดิ
เงื
อนไขในการจองซืBอ โดยผูจ้องซืBอดงักล่าวต้องติดต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่าวคนืและ/หรอืเอกสารประกอบการจองซืBอ 
(แลว้แต่กรณี) จากผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์และผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ที
เป็นผูร้บัจองซืBอ ภายใน 10 วนัทําการนับจาก
วนัสิBนสุดระยะเวลาการจองซืBอ หากผู้จองซืBอไม่ติดต่อขอรบัเช็คดงักล่าว ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์หรือผู้จดัจําหน่าย
หน่วยทรสัตร์ายที
มหีน้าที
รบัผดิชอบในการสง่คนืเชค็และ/หรอืเอกสารประกอบการจองซืBอดงักล่าว จะจดัส่งเชค็และ/หรอื
เอกสารประกอบการจองซืBอทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที
อยู่ที
ระบุในใบจองซืBอโดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซืBอไดร้บั
คนืเชค็ค่าจองซืBอและ/หรอืเอกสารประกอบการจองซืBอแลว้โดยชอบ และผูจ้องซืBอจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีBย และ/หรอื 
ค่าเสยีหายใดๆ ทั BงนีB หากเกดิความผดิพลาดในการส่งคนืหรอืการสญูหายในการจดัส่งเชค็และ/หรอืเอกสารประกอบการ
จองซืBอ ซึ
งไม่ใช่ความผดิของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์หรอืผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ เช่น ขอ้มูลชื
อ ที
อยู่ของผูจ้องซืBอไม่
ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ตามที
ระบุไวใ้นใบจองซืBอ ที
ไดใ้หไ้วก้บัผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์หรอื
ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ที
เป็นผู้รบัจองซืBอ ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์หรือผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว จะไม่
รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

4.4 กรณีที�มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

เมื
อสิBนสุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั Bงแรก หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ
งดังต่อไปนีB ให้ผู้เสนอขาย
หน่วยทรสัต์และผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทั Bงจํานวนและคนื
เงนิใหแ้ก่ผูจ้องซืBอ ตามประกาศที
 ทจ. 49/2555  

(1)  มผีู้จองซืBอไม่ถึงสองร้อยห้าสบิ (250) ราย หรอืมกีารกระจายการถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรพัยเ์กี
ยวกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

(2) มูลค่าหน่วยทรสัต์ที
จองซืBอเมื
อรวมกบัมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอื
น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที
จะลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืไม่ถงึจํานวนตามที
ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์

(3)  มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผู้ก่อตั Bงทรสัต์ ทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืผู้
ลงทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดในสว่นนีB และไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

(4) ไม่สามารถโอนเงนิที
ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัต ีเพื
อก่อตั Bงกองทรสัต์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 (สบิ
หา้) วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

(5) เมื
อเกดิเหตุสดุวสิยั การเปลี
ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญัทางดา้นกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืการเมอืงทั Bงในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญัที
มผีลกระทบต่อทรพัยส์นิที

กองทรสัตฯ์ จะเขา้ลงทุน 

(6) เมื
อมเีหตุที
ทําใหส้าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานราชการ สั 
งระงบั
หรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืไม่สามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ี
เสนอขายได ้

(7) มเีหตุอื
นใดตามเงื
อนไขการบอกเลกิสญัญาที
กําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั Bงผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 
(Underwriting Agreement) 
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เมื
อมกีารยกเลกิการเสนอขายไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั
การจําหน่าย จะแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัสิBนสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัต์ดงักล่าว 
และจะพจิารณาคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต ์โดยการคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต ์โดยไม่มดีอกเบีBย และ/หรอืค่าเสยีหาย
ใดๆ โดยวธิใีดวธิหีนึ
งตามที
ผูจ้องซืBอระบุไวใ้นใบจองซืBอ ซึ
งไดแ้ก่โอนเงนิใหผู้จ้องซืBอหลกัทรพัยผ่์านบญัชธีนาคารตามที

ระบุไวใ้นใบจองซืBอหลกัทรพัยภ์ายใน 7 วนัทาํการ หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั 
งจ่ายผูจ้องซืBอตามชื
อที
ระบุในใบจอง
ซืBอ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที
อยู่ที
ระบุในใบจองซืBอ ภายใน 10 วนัทําการ นับแต่วนัสิBนสุดระยะเวลาการจอง
ซืBอ โดยผูจ้องซืBอจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างสาํนกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี 

หากผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์หรอืผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ รายที
มหีน้าที
รบัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว ไม่
สามารถคนืเงนิค่าจองซืBอหน่วยทรสัต์ภายในกําหนดเวลานั Bนได ้อนัเนื
องจากความผดิพลาดของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์
หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์รายที
มหีน้าที
รบัผดิชอบในการสง่คนืเงนิดงักล่าว จะชาํระดอกเบีBยในอตัราไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 
7.50 ต่อปี นับแต่วนัที
ครบกําหนดเวลานั Bนจนถึงวนัที
ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์หรอืผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว 
ชาํระเงนิค่าจองซืBอจนครบถว้น 

ทั BงนีB หากเกดิความผดิพลาดในการโอนคนืเงนิค่าจองซืBอเขา้บญัชธีนาคารของผู้จองซืBอ หรอืการสูญหายในการ
จดัสง่เชค็ ซึ
งไม่ใช่ความผดิของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตห์รอืผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์เช่น ขอ้มลูชื
อ ที
อยู่ของผูจ้องซืBอไม่
ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ตามที
ระบุไวใ้นใบจองซืBอ ที
ไดใ้หไ้วก้บัผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์หรอื
ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ที
เป็นผู้รบัจองซืBอ ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์หรือผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว จะไม่
รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

5 ตลาดรองของหน่วยทรสัตที์�เสนอขาย 

ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะดําเนินการให้หน่วยทรสัต์ที
ออกและเสนอขายทั Bงหมดในครั BงนีBไปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ
งเป็นตลาดรองสาํหรบัการซืBอขายหน่วยทรสัต์ อย่างไรกต็าม การเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ในครั BงนีBได้ดําเนินการก่อนที
จะไดร้บัทราบผลการพจิารณาของตลาดหลกัทรพัย ์ในการรบัหน่วยทรสัต์เป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีน ดงันั Bน หากผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ไม่ได้รบัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์ ให้หน่วยทรสัต์เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  ผูล้งทุนอาจมคีวามเสี
ยงเรื
องสภาพคล่องในการซืBอขายหน่วยทรสัต ์ 

ทั BงนีB บรษิทั เอไอเอม็ รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตไ์ดด้าํเนินการยื
นคาํขออนุญาตใหร้บั
หน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัย ์แลว้เมื
อวนัที
 13 กนัยายน 2560 ซึ
งขณะนีBตลาดหลกัทรพัย์
อยู่ระหว่างการพจิารณารบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในฐานะที
ปรกึษาทางการเงนิได้พจิารณาคุณสมบตัิของ
หน่วยทรสัต์ในเบืBองต้นแล้ว มคีวามเหน็ว่าหน่วยทรสัต์มคีุณสมบตัคิรบถ้วนที
จะสามารถเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื
องการรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอน
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื
อการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวนัที
 11 พฤษภาคม 2558 ยกเวน้คุณสมบตัเิรื
องการกระจายการถอื
หน่วยทรสัต์ใหผู้ล้งทุนรายย่อยที
กําหนดใหต้้องมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์รายย่อยถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 
ของจํานวนหน่วยทรสัต์ที
เสนอขายทั Bงหมด โดยที
ปรกึษาทางการเงนิคาดว่าภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครั BงนีB
แลว้เสรจ็ หน่วยทรสัตจ์ะมกีารชาํระเตม็มลูค่า และมคุีณสมบตัเิกี
ยวกบัการกระจายการถอืหน่วยทรสัต์ใหผู้ล้งทุนรายย่อย
ครบถว้นตามเกณฑท์ี
กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ 

5.1 ที�มาของการกาํหนดราคาหน่วยทรสัตที์�เสนอขาย 

วธิกีารกาํหนดราคาหน่วยทรสัตท์ี
เสนอขายในครั BงนีB จะพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ ที
มคีวามเกี
ยวขอ้งในช่วงที
มกีาร
เสนอขายหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก่  
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• อตัราผลตอบแทนที
คาดว่าจะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนีB กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
ทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ตราสารทุน 

• อตัราดอกเบีBยทั Bงในประเทศและต่างประเทศ และอตัราดอกเบีBย และ/หรอื อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ทางเลอืกอื
นๆ 

• ภาวะเศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ 
• ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ 
• ผลการสาํรวจความตอ้งการของนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding)  
• การกาํหนดราคาลงทุนของสนิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัในตลาด 

 โดยการกาํหนดราคาหน่วยทรสัต์และมูลค่าหน่วยทรสัต์ที
เสนอขายอาจมไิดก้ําหนดจากกระบวนการสาํรวจความ
ตอ้งการซืBอหน่วยทรสัตจ์ากนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding Process) 

6 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอขายครั  งนี  

ประมาณการค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครั BงนีB (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ
ม) 
ค่าธรรมเนียมที �ชาํระใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตเสนอขาย  100,000 บาท 

• ค่าธรรมเนียมการยื
นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 155,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมที �ชาํระใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• ค่าธรรมเนียมในการยื
นคาํขอ  50,000 บาท 

• ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ รอ้ยละ 0.05 ของทุนชาํระแลว้ ขั Bนตํ
า 100,000 บาท ขั Bนสงู 3,000,000 
บาท  

775,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายอื �นๆ ประมาณ * 3,539,000 บาท 
รวมค่าใชจ้่ายทั BงสิBนประมาณ 4,619,000 บาท 

หมายเหตุ : * ค่าใชจ้่ายอื
นๆ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกู ้ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ เป็นต้น และไม่
รวมถงึค่าใชจ้่ายอื
นๆ อาทเิช่น ค่าที
ปรกึษากฎหมาย ค่าบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระ ค่าที
ปรกึษาทางการเงนิ ค่า
ตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี ค่าพิมพ์หนังสือชีBชวน ใบจองซืBอหน่วยทรัสต์ และเอกสารอื
นๆ 
ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธก์ารเสนอขายหน่วยทรสัต ์เป็นตน้  

ทั BงนีB ค่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ทางกลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิเป็นผูร้บัผดิชอบและมไิดเ้รยีก
เกบ็กบักองทรสัต ์

7 ข้อมูลอื�นๆ 

JWD และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ JWD ตกลงว่าตลอดระยะเวลา _ ปี นับแต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ � 
JWD และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ JWD จะดํารงสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในทรัสต์เพื
อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท รวมกนัทั Bงหมดจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
^a ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทั Bงหมดของกองทรสัต์เฉพาะที
มกีารออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครั Bงแรก
เท่านั Bน และจะไม่จาํหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรสัตด์งักล่าว หรอืนําหน่วยทรสัตไ์ปจาํนําหรอืก่อภาระผกูพนัใดๆ อนัจะทําให ้
กลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัถอืครองหน่วยทรสัตร์วมกนัมจีาํนวนน้อยกว่าสดัสว่นที
กาํหนดไว้
ขา้งตน้ เวน้แต่ในกรณีจาํนําหรอืก่อภาระผกูพนัใดๆ ที
เป็นไปเพื
อประโยชน์ของกองทรสัต ์ซึ
งไดร้บัความยนิยอมจากทรสั
ตล่ีวงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิBง จาํกดั (“TIP”) และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ TIP ตกลงว่าตลอดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั
จดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ � TIP และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ TIP จะดาํรงสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัตใ์นทรสัตเ์พื
อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท รวมกนัทั Bงหมดจะตอ้งไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 1.5 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทั Bงหมดของกองทรสัต์เฉพาะที
มกีารออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรสัต์
ครั Bงแรกเท่านั Bน และจะไม่จาํหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรสัตด์งักล่าว หรอืนําหน่วยทรสัตไ์ปจาํนําหรอืก่อภาระผูกพนัใดๆ อนั
จะทาํให ้กลุ่มบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัถอืครองหน่วยทรสัต์รวมกนัมจีํานวนน้อยกว่าสดัส่วนที

กําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีจํานําหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ ที
เป็นไปเพื
อประโยชน์ของกองทรสัต์ ซึ
งได้รบัความ
ยนิยอมจากทรสัตล่ีวงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

8 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ปจัจุบนั บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์”) ไดต้กลงรบัหน้าที
เป็น
นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ใหก้บัผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์  และให้บรกิารรบัฝากใบทรสัต์ที
จองซืBอในการเสนอขายครั BงนีB 
กล่าวคอื ผูจ้องซืBอสามารถใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื
อขอใหนํ้าหน่วยทรสัตท์ี
ตนไดร้บัการจดัสรรเขา้สู่ระบบ
ซืBอขายแบบไรใ้บทรสัต ์(Scripless System) ไดท้นัท ีทั BงนีB เพื
อใหผู้จ้องซืBอสามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดท้นัททีี
หน่วยทรสัต์
ของกองทรสัตเ์ริ
มทาํการซืBอขายในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ
งแตกต่างกบักรณีที
ผูจ้องซืBอประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ ซึ
งผูจ้องซืBอ
จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบทรสัต ์

ในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครั BงนีB ผูจ้องซืBอสามารถเลอืกใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ ดาํเนินการในกรณีใดกรณี
หนึ
ง ดงัต่อไปนีB 

(1) ในกรณีที
ผู้จองซืBอไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์ฝากหลกัทรพัย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซืBอประสงค์ที
จะฝากหน่วยทรสัต์ไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ซึ
งผู้จองซืBอมบีญัชซีืBอขาย
หลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีนีB ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะดําเนินการนําหน่วยทรสัต์ที
ได้รบัจดัสรรฝากไว้กบั “บรษิัท 
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื
อผู้ฝาก” และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจีํานวน
หน่วยทรสัตท์ี
บรษิทัหลกัทรพัยน์ั Bนฝากหน่วยทรสัต์อยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซืBอภายใน 7 วนั นับ
จากวันที
สิBนสุดระยะเวลาการจองซืBอ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั Bนก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หน่วยทรสัต์ที
ผูจ้องซืBอฝากไว ้ในกรณีนีB ผูท้ี
ไดร้บัจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ที
ไดร้บัการจดัสรรไดท้นัททีี

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ริ
มทาํการซืBอขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที
ผูจ้องซืBอเลอืกใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรสัต์ ดําเนินการตามขอ้ 8 (1) นีB ชื
อของผู้จองซืBอจะต้องตรงกบัชื
อ
เจ้าของบญัชซีืBอขายหลกัทรพัย์ที
ผู้จองซืBอประสงค์จะฝากหน่วยทรสัต์ไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่าว 
มฉิะนั Bนแลว้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซืBอ ตามรายละเอยีดที
ระบุไวใ้น
ขอ้ � (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซืBอแทน 

(2) ในกรณีที
ผู้จองซืBอไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (Scripless 
System) โดยผูจ้องซืBอประสงคท์ี
จะฝากหน่วยทรสัต์ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที
 600 กรณีนีB 
ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์จะดําเนินการนําหน่วยทรสัต์ที
ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนที
ผูจ้องซืBอไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทั
ผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขที
 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซืBอภายใน 7 วนั นับจากวนัที
สิBนสุด
ระยะเวลาการจองซืBอ  



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 3 หน้า 1-30 

 

ทั BงนีB ผู้จองซืBอหน่วยทรัสต์จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซืBอ ได้แก่ “ข้อมูลเพิ
มเติมสําหรับ
ดาํเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สาํหรบัผูจ้องซืBอที
เป็นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และเอกสาร “คํารบัรองสถานะนิตบิุคคลและคํายนิยอมเปิดเผยขอ้มูลตาม FATCA” สําหรบัผูจ้องซืBอนิติ
บุคคลเท่านั Bน พร้อมลงนามรบัรองความถูกต้องของข้อมูล และนําส่งให้ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ ที
ผู้จองซืBอ
ประสงค์จะจองซืBอ พร้อมเอกสารจองซืBออื
นๆ ทั BงนีB หากผู้จองซืBอไม่ประสงค์จะกรอกหรือนําส่งแบบสอบถาม
สําหรบัตรวจสถานะ FATCA หรอืกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธิในการออก
ใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซืBอ ตามรายละเอยีดที
ระบุไวใ้นขอ้ � (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซืBอแทน 

ในกรณีนีB ผูท้ี
ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ที
ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้และหากผูจ้อง
ซืBอตอ้งการถอนหน่วยทรสัตอ์อกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที
 600 ผูจ้องซืBอสามารถตดิต่อ
ไดท้ี
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ
งจะมค่ีาธรรมเนียมการถอนหน่วยทรสัต์ตามอตัราที
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ําหนด 
ทั BงนีB การถอนหน่วยทรสัต์ที
ฝากไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที
 600 จะต้องใชเ้วลาในการ
ดาํเนินการ ดงันั Bน ผูจ้องซืBอที
นําฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรสัต์ไดท้นัภายใน
วนัที
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ริ
มทาํการซืBอขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ 

(3) ในกรณีที
ผูจ้องซืBอประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์โดยใหอ้อกใบทรสัต์ในนามของผูจ้องซืBอ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์โดย
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบทรสัต์ตามจํานวนที
ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผู้จองซืBอทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามชื
อที
อยู่ที
ระบุไวใ้นใบจองซืBอหน่วยทรสัต์ ภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัที
สิBนสุดระยะเวลาการจองซืBอ ใน
กรณีนีB ผูจ้องซืBอที
ไดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรสัต์ที
ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่า
จะไดร้บัใบทรสัต ์ซึ
งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตไ์ดเ้ริ
มทาํการซืBอขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ทั BงนีB หากเกดิความผดิพลาดในการจดัสง่ใบทรสัต ์ซึ
งไม่ใช่ความผดิของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์หรอืผูจ้ดัจําหน่าย
หน่วยทรสัต ์เช่น ขอ้มลูชื
อ ที
อยู่ของผูจ้องซืBอไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ตามที
ระบุ
ไวใ้นใบจองซืBอ ที
ไดใ้หไ้วก้บัผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์หรอืผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ที
เป็นผูร้บัจองซืBอ ผูเ้สนอขาย
หน่วยทรสัตห์รอืผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าว จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

ทั BงนีB หากผู้จองซืBอไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ
งในใบจองซืBอ ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซืBอ ตามรายละเอยีดที
ระบุไวใ้นขอ้ 8 (3) นีBใหแ้ก่ผูจ้องซืBอแทน 

 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
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ส่วนที
 4 หน้า 1-1 

ส่วนที� 	 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 
1.1. กรรมการบริหาร 

 
“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสอืชีFชวนฉบบันีFแลว้ และ

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทั ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ 

ไม่ทาํใหผู้อ้ื
นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูที
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   

นอกจากนีF ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในที
ด ีและระบบ

การบรหิารจดัการที
รดักุมเพยีงพอ ที
จะทาํใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัและกองทรสัต์มคีวามถูกต้องครบถ้วน  รวมทั Fง

เพื
อใหก้ารจดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตั Fงทรสัต ์และประโยชน์ของกองทรสัต ์       

ในการนีF เพื
อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั Fงหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที
ข้าพเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายใหน้ายอมร จุฬาลกัษณานุกลู หรอื นายจรสัฤทธิ T อรรถเวทยวรวุฒ ิเป็นผูล้งลายมอืชื
อกาํกบัเอกสาร

นีFไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมอืชื
อของนายอมร จุฬาลกัษณานุกูล หรอื นายจรสัฤทธิ T อรรถเวทยวรวุฒ ิ

กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูที
ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

ชื
อ ตําแหน่ง ลายมอืชื
อ 

1. นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู กรรมการ --นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู-- 

2. นายจรสัฤทธิ T อรรถเวทยวรวุฒ ิ กรรมการ --นายจรสัฤทธิ� อรรถเวทยวรวุฒ-ิ- 

 ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
ผูร้บัมอบอาํนาจในการลงชื
อกาํกบัเอกสาร 

ชื
อ ตําแหน่ง ลายมอืชื
อ 
 

1. นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู  กรรมการ --นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู-- 

  หรอื 

2. นายจรสัฤทธิ T อรรถเวทยวรวุฒ ิ กรรมการ --นายจรสัฤทธิ� อรรถเวทยวรวุฒ-ิ- 
  

 

 



ทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
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ส่วนที
 4 หน้า 1-2 

 

1.2. กรรมการบริษทั 
 
“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสอืชีFชวนฉบบันีFแลว้ และ

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทั ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ 

ทาํใหผู้อ้ื
นสาํคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูที
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   

ในการนีF เพื
อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั Fงหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มเีหตุอนั

ควรสงสยัว่า ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทําใหผู้อ้ื
นสาํคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลที
ควรต้องแจง้ในสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายใหน้ายอมร จุฬาลกัษณานุกลู หรอื นายจรสัฤทธิ T อรรถเวทยวรวุฒ ิเป็นผูล้งลายมอืชื
อกาํกบัเอกสาร

นีFไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมอืชื
อของนายอมร จุฬาลกัษณานุกูล หรอื นายจรสัฤทธิ T อรรถเวทยวรวุฒ ิ

กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูที
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

ชื
อ ตําแหน่ง ลายมอืชื
อ 

1. นายธนะชยั สนัตชิยักลู กรรมการอสิระ --นายธนะชยั สนัตชิยักลู-- 

2. ร.ท.ศุภกร จนัทศาศวตั กรรมการอสิระ --ร.ท.ศุภกร จนัทศาศวตั-- 

3. นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ กรรมการ --นายไพสฐิ แก่นจนัทน์-- 

 ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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  หรอื 
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อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที
 4 หน้า 1-3 

2. การรบัรองการปฏิบติัหน้าที�ของที�ปรกึษาทางการเงิน  
 

 “ขา้พเจา้ในฐานะที
ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทัที
เสนอขายหน่วยทรสัต ์ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูล

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนังสอืชีFชวนฉบบันีFแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที


ปรกึษาทางการเงนิ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเทจ็ ไม่ทําใหผู้อ้ื
นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาด

ขอ้มลูที
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั”   

  “เวน้แต่ขอ้มลูในเรื
องรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนของแบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสอืชีFชวน ที
ขา้พเจา้ใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน 

ที
จดัทาํโดย บรษิทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี
 จาํกดั และรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ที


จดัทาํโดยบรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ีF คอนซลัแทนท ์จาํกดั ซึ
งขา้พเจา้เหน็ว่าเป็นผูเ้ชี
ยวชาญในเรื
องนีFเป็นอย่างด”ี 

ชื
อ ตําแหน่ง ลายมอืชื
อ 

1. นายมนตร ีศรไพศาล ประธานเจา้หน้าที
บรหิาร --นายมนตร ีศรไพศาล-- 

 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะที
ปรกึษาทางการเงนิ 

 
ชื
อ ตําแหน่ง ลายมอืชื
อ 

1. นายสทุธพิงษ์ พนูเสรมิลาภ ผูอ้าํนวยการอาวโุส --นายสทุธพิงษ์ พนูเสรมิลาภ-- 
 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
ในฐานะที
ปรกึษาทางการเงนิ 
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