




ขอแสดงความนับถือ

นายธนะชัย สันติชัยกูล 
ประธานคณะกรรมการ

ปี 2561 เป็นปีแรกท่ีทรัสต์เพื่อการลงทุน
ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์ แ ล ะ สิ ท ธิ ก า ร เ ช ่ า
อสังหาริมทรัพย์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 
(AIMIRT) ได้มีการด�าเนินงานครบ 12 เดือน 
ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั เอไอเอม็ รที 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์
อิสระรายแรกของประเทศไทย โดยกองทรัสต์
มีรายได้จากการลงทุนท้ังส้ินเท่ากับ 175.80 
ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทนุสุทธิเท่ากับ 
125.51 ล้านบาท ท�าให้กองทรัสต์สามารถจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ได้ท้ัง 4 
ไตรมาสตลอดปีที่ผ่านมา รวมเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.76 บาท สูงกว่าผล
ตอบแทนท่ีประมาณการณ์ไว้ในปีแรก ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนได้เป็นอย่างดี

นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์
ยังได้ลงทุนเพ่ิมเติมในกรรมสิทธ์ิอาคารคลังห้องเย็นพร้อม
ส�านักงาน ซ่ึงเป็นส่วนขยายเพ่ิมเติมในโครงการเจดับเบิ้ล
ยูดี แปซิฟิค ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ ตามสิทธิ
ในการซื้อหรือเช่า (Option to Buy/Lease) ที่กองทรัสต์มี
อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาตกลงกระท�าการ ท�าให้กองทรัสต์
มีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนและสามารถน�ามาใช้ในการจัดหาผล
ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ในปีถัดไป

ส�าหรบัแผนการด�าเนนิงานในปี 2562 น้ี กองทรสัต์มแีผนการ
ลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีที่ผ่านมา กองทรัสต์ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วย
ทรัสต์ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติม รวมทั้งสิ้น 3 
โครงการ ได้แก่ 

(1) โครงการ SCC: สิทธิการเช่าก�าหนดระยะเวลา 30 ปี 
ในทีด่นิ ถงัเก็บสารเคมเีหลว และอาคารคลงัสนิค้า ของ
บริษัท สยามเฆมี จ�ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่ในพืน้ทีจ่ังหวดั
สมุทรปราการ มีความได้เปรียบในด้านท�าเลท่ีสะดวก
ต่อการขนส่งและล�าเลยีงผลติภัณฑ์และสนิค้าของผูเ้ช่า

(2) โครงการทิพย์ 8: กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคาร 
คลงัสนิค้าของบรษิทั ทพิย์โฮลด้ิง จ�ากัด ซึง่เป็นโครงการ
ต่อเนือ่งจากโครงการทิพย์ 7 ซึง่เป็นทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์ 
ถือครองอยู่ในปัจจุบันและมีอัตราการเช่าพ้ืนท่ีเฉล่ีย 
ทั้งปีอยู่ที่ 100%

สารจากประธานคณะกรรมการ

(3) โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี: สิทธิการเช่า
ก�าหนดระยะเวลา 30 ปี ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า 
มศีกัยภาพการเตบิโตสงู ตัง้อยู่ในพ้ืนทีจ่งัหวัดปทมุธานี 

ทั้งนี้  การลงทุนเพ่ิมเติมดังกล่าว จะท�าให้กองทรัสต ์
มีความโดดเด่น และมีความแตกต่างจากกองทรัสต์อื่น  
ทั้งในแง่ของทรัพย์สินท่ีลงทุน การกระจายตัวของประเภท
อุตสาหกรรมของผู้เช่า การกระจายตัวของแหล่งที่ตั้งของ
ทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังท�าให้ขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์
เตบิโตข้ึนอย่างมนัียส�าคญั ส่งผลดต่ีอการเพ่ิมสภาพคล่องใน
การซือ้ขายหน่วยทรสัต์ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์ตอบแทน
ทีดี่และมเีสถียรภาพแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในระยะยาว

สุดท้ายนี ้ในนามของประธานคณะกรรมการบริษทั เอไอเอม็ 
รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ขอขอบคุณ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและลงทุนใน
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT)  
ทั้งนี้ บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประสบการณ์และความ
ช�านาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังมองหาโอกาสในการลงทุน
เพ่ิมเติมในทรัพย์สินใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้  
เพ่ือสร้างประโยชน์ตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู ้ถือหน่วยทรัสต ์
ทุกท่านต่อไป
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ค�าจ�ากัดความ

กองทรัสต์ หมายถึง ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์     
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

กลุ่ม JWD หมายถึง กลุ่มบริษัทท่ีประกอบด้วย (1) บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ�ากัด  
(2) บริษัท เบญจพรแลนด์ จ�ากัด (3) บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ�ากัด และ 
(4) บริษัท ดาต้าเซฟ จ�ากัด

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการ JWD หมายถึง โครงการต่าง ๆ ที่กลุ่ม JWD เป็นผู้พัฒนาขึ้น ได้แก่ 
(1) โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม)  
 (ซึ่งต่อไปจะ เรียกว่า “โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค”) 
(2) โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ 
(3) โครงการดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 หมายถึง โครงการทิพย์ 7 ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 789/9 789/11 789/12 789/13 และ 
789/14 หมู่ที่ 9 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัสตี หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

ทิพย์โฮลดิ้ง หรือ TIP หมายถึง บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จ�ากัด

ประกาศที่ กข.1/2553 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  
ที ่ กข. 1/2553 เรือ่ง ระบบงาน การตดิต่อผูล้งทุน และการประกอบธุรกจิ
โดยทัว่ไปของทรัสตี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม

ประกาศที่ กร.14/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  
ที ่กร. 14/2555 เรือ่ง หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นผูก่้อตัง้ทรสัต์ และการเป็น
ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที ่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



ประกาศที่ สช.29/2555 หมายถึง ประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 
สช. 29/2555 เรือ่ง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ผู้เช่าหลัก หมายถึง บริษัทในกลุ่ม JWD ที่ท�าสัญญาเช่าทรัพย์สินในโครงการ JWD กับ 
กองทรสัต์ ได้แก่ (1) บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค จ�ากัด (2) บรษิทั แปซฟิิค 
ห้องเย็น จ�ากัด และ (3) บริษัท ดาต้าเซฟ จ�ากัด

พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ หมายถึง พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และท่ีได้มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีได้มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม

ส�านักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

BJL หมายถึง บริษัท เบญจพรแลนด์ จ�ากัด

DTS หมายถึง บริษัท ดาต้าเซฟ จ�ากัด

JPAC หมายถึง บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ�ากัด

JWD หมายถึง บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

PCS หมายถึง บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ�ากัด

TIP หมายถึง บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จ�ากัด

ค�าจ�ากัดความ (ต่อ)
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สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

โครงการ

แปซฟิิค ห้องเย็น เจดบัเบ้ิลยูด ีแปซฟิิค ดาต้าเซฟ ทิพย์ 7

ที่ตั้ง สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

ประเภททรัพย์สิน อาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า อาคารคลังสินค้า

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์

จ�านวนยูนิต 2 2 1 5

พื้นที่เช่า 17,562.00  
ตารางเมตร

12,766.40  
ตารางเมตร

9,288.00  
ตารางเมตร

21,651.10  
ตารางเมตร

สัดส่วนต่อพื้นที่เช่ารวม 28.7% 20.8% 15.2% 35.3%

อัตราการเช่า 100% 100% 100% 100%

แผนที่แสดงที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์

6 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

งบก�าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค. 2561

22 ธ.ค. 2560  
(วนัจดัต้ังกองทรสัต์) -  

31 ธ.ค. 2560

รวมรายได้ 175.75 2.88

รวมค่าใช้จ่าย 50.29 1.61

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 125.46 1.27

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 290.72 1.27

งบดุล (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560

สินทรัพย์รวม 2,517.05 2,293.59

หนี้สินรวม 763.25 742.32

สินทรัพย์สุทธิ 1,753.80 1,551.27

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ปลายงวด (ล้านหน่วย) 1,550.00 1,550.00

อตัราส่วนทางการเงนิ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 11.3148 10.0081

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)           30.32 32.37

7รายงานประจำาปี 
2561



9 มกราคม 

2561

21 ธันวาคม 

ห น ่ ว ย ท รั ส ต ์ ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต ์ เ ข ้ า จ ด

ทะเบียนเป ็นหลักทรัพย ์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทรัสต์ลงนามสัญญาซื้อขายส่ิงปลูกสร้าง 

กับ JWD ได้แก่ อาคารคลงัห้องเย็นในโครงการ  

JPAC อาคาร 2 ตัง้อยู่ท่ีต�าบลคลองนครเนือ่งเขต  

อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิอาคารคลัง

ห้องเย็น รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  

ของโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย

เพิ่มเติม) จาก JWD

สรุปเหตุการณ์ส�าคัญของกองทรัสต์

กองทรสัต์ได้จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์ฯ โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ 
และแต่งตั้งบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีเหตุการณ์ที่มี
นัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี้

8 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



ประวัติคณะกรรมการผู้จัดการกองทรัสต์

9รายงานประจำาปี 
2561



1

นายธนะชัย สันติชัยกูล
ประธานคณะกรรมการและกรรมการอสิระ

วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

11 สิงหาคม 2559

คณุวฒุทิางการศกึษา/คณุวุฒอิืน่ๆ

• ปริญญาตรี บัญชี (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวติัการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) และการอบรมอืน่

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
18/2002

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่น
ที่ 1) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11) สถาบัน 
พระปกเกล้า

• หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าว
ไกลสู่ความยั่งยืน สภาวิชาชีพบัญชี

ต�าแหน่งและหน้าท่ีในปัจจบัุน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ 
  บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ 
  บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จ�ากัด

2559 - ปจัจุบัน ประธานคณะกรรมการและกรรมการอสิระ 
  บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจบุัน  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
  บรษิทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด 
  (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานท่ีผ่านมา

2559 - 2561 กรรมการ 
  บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

2559 - 2561 กรรมการ 
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2556 - 2558 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จ�ากัด (มหาชน)

10 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

11 สิงหาคม 2559

คณุวฒุทิางการศกึษา/คณุวุฒอิืน่ๆ

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA)  
Ashland University สหรัฐอเมริกา

ประวติัการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) และการอบรมอืน่

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
204/2015

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

2

ต�าแหน่งและหน้าท่ีในปัจจบัุน

2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
  บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

2559 - ปจัจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ 
  บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานท่ีผ่านมา

2557 - 2559 กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2546 - 2557 ผู้อ�านวยการอาวุโส 
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
  ธนาคาร ไทยธนาคาร จ�ากัด (มหาชน)

2544 - 2546 ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน 
  บรษิทั ดจิติอล ออนป้า อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด  
  (มหาชน)

11รายงานประจำาปี 
2561



วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

11 สิงหาคม 2559

คณุวฒุทิางการศกึษา/คณุวุฒอิืน่ๆ

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท Executive MBA  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Development Administration  
Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท Political Science  
Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา

ประวติัการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) และการอบรมอืน่

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 56/2005

• หลักสูตร Risk Management Committee Program 
(RMP) 4/2014

• หลักสูตร Role of Compensation Committee Program 
(RCC) 18/2014

• หลักสูตร Role of Nomination and Governance  
Committee Program (RNG) 6/2014

• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 
13/2013

• หลักสูตร Certificate in Hotel Real Estate Investment & 
Asset Management 2008

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 1 
(นมธ. 1)

นายไพสิฐ แก่นจันทน์
กรรมการ

3

ต�าแหน่งและหน้าท่ีในปัจจบัุน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานท่ีผ่านมา

2553 - 2559     Principal  
  Hospitality Advisory Services (Thailand)

2550 - 2552      SEVP & Chief Investment/ Operation Officer 
  TCC Hotel Group & TCC Land Development

2539 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2538 - 2539   ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการกองทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จ�ากัด

2531 - 2538   ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด

12 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

30 มกราคม 2560

คณุวฒุทิางการศกึษา/คณุวุฒอิืน่ๆ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งและหน้าท่ีในปัจจบัุน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน     ที่ปรึกษา 
  บริษัท ทูโฟร์ทรี จ�ากัด

เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต 
กรรมการอสิระ

4

ประสบการณ์ท�างานท่ีผ่านมา

2549 - 2553 กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ�ากัด

2545 - 2549     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท เทิร์น อะราวด์ จ�ากัด 

2542 - 2545        Assistant Vice President 
  บริษัท เงินทุน สินเอเซีย จ�ากัด (มหาชน)

2541 - 2542      ผู้จัดการ 
  บริษัท คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเต็ด จ�ากัด

13รายงานประจำาปี 
2561



วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

30 มกราคม 2560

คณุวฒุทิางการศกึษา/คณุวุฒอิืน่ๆ

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม)  
สาขาการบริหารการเงิน  
Lubin School of Business, Pace University,  
New York สหรัฐอเมริกา

ประวติัการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) และการอบรมอืน่

• Diploma in Finance University of California Berkeley 
สหรัฐอเมริกา

นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ

5

ต�าแหน่งและหน้าท่ีในปัจจบัุน

2561 - ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
  บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน    กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
  บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานท่ีผ่านมา

2558 - 2559      ผู้จัดการทั่วไปและ 
  ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ 
  บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2555 - 2558       ผู้อ�านวยการ-ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์   
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2555       ผู้อ�านวยการ-ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ ์
  ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

14 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



ส่วนที่ 1
การด�าเนินกิจการของกองทรัสต์
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กองทรัสต์

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อหลักทรัพย์ AIMIRT

ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด 
(โครงการทิพย์ 7)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 1,550,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท

จ�านวนหน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.3148 บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อายุกองทรัสต์ ไม่มีก�าหนดอายุ

ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ชือ่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ จ�านวนหน่วยทรสัต์ท่ีถอือยู่
คดิเป็นสดัส่วน

การถอืหน่วยทรสัต์
(ประมาณร้อยละ)

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 15,500,000 10.00

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 11,000,000 7.10

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10,000,000 6.45

กองทุน ผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ 8,000,000 5.16

CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 6,597,100 4.26

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 4,493,700 2.89

16 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



ชือ่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ จ�านวนหน่วยทรสัต์ท่ีถอือยู่
คดิเป็นสดัส่วน

การถอืหน่วยทรสัต์
(ประมาณร้อยละ)

กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 4,100,000 2.65

นางสมศรี ไกรศักดาวัฒน์ 3,130 ,000 2.01

นางพรทิพย์ พิบูลนครินทร์ 3,100,000 2.00

นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์ 2,800,000 1.81

รวม 68,720,800 44.33

โครงสร้างกองทรัสต์
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ค่าธรรมเนียม
ในปี พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสรุปได้ ดังนี้

ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
มูลค่ารายการ ปี 2561

(ล้านบาท)

1)  ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์

• ค่าธรรมเนียมพื้นฐานผู้จัดการกองทรัสต์ 10.81

• ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ 0.93

• ค่าธรรมเนียมพิเศษ 1.36

2)  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ  
     (ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง)

2.22

3)            ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5.34

18 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
รายละเอยีดทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน มีรายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้

โครงการ
ประเภท

ทรพัย์สิน
จ�านวน
(ยนูติ)

พืน้ท่ีให้เช่า
(ตารางเมตร)

อตัราค่าเช่า
พืน้ที่

 (ร้อยละ)

อายุอาคาร
เฉล่ีย (ปี) ๅ

1 โครงการ JWD: เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารห้องเย็น สังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการท�าความเย็น และอาคาร
คลังสินค้า โดยมีผู้เช่าหลัก ได้แก่ PCS JPAC และ DTS

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  
(อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร)

อาคารคลังห้อง
เย็น

2 17,562.00 100.00% 5.67

• โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค  
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา)

อาคารคลังห้อง
เย็น

2 12,766.40 100.00% 4.13

• โครงการดาต้าเซฟ  
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา) 

อาคาร 
คลังสินค้า

1 9,288.00 100.00% 5.16

รวมโครงการ JWD 5 39,616.40 100.00% 5.05

2 โครงการทิพย์ 7: เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลังสินค้า และน�าออกให้เช่าพื้นที่

• โครงการทิพย์ 7  
(อ�าเภอบางพล ีจงัหวัด
สมทุรปราการ)

อาคาร 
คลังสินค้า

5 21,651.10 100.00% 3.75

รวมโครงการทิพย์ 7 5 21,651.10 100.00% 3.75

รวมทุกโครงการ 10 61,267.50 100.00% 4.59

หมายเหตุ  
1 อายุอาคารเฉลี่ยค�านวณจากค่าเฉลี่ยของอายุอาคารถ่วงน�้าหนักด้วยพื้นที่อาคารในทุกโครงการ

ลักษณะการได้มาซึง่ทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุน

ทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุเป็นการลงทุนประเภทกรรมสทิธ์ิทัง้หมด หรอืคดิเป็นร้อยละ 100 ซึง่ประกอบด้วยกรรมสทิธ์ิในทีด่นิ 
กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัห้องเย็นและสงัหารมิทรพัย์ท่ีเก่ียวกับการท�าความเย็น และกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าของโครงการ JWD 
ประมาณร้อยละ 64.66 ของพ้ืนท่ีให้เช่าโครงการทัง้หมด และกรรมสทิธ์ิในทีด่นิและอาคารคลงัสนิค้าของโครงการทิพย์ 7 ประมาณ
ร้อยละ 35.34 ของพื้นที่ให้เช่าโครงการทั้งหมด
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สัดส่วนลกัษณะการได้มาซึง่ทรพัย์สินต่อพืน้ท่ีเช่ารวมทุกโครงการ /1

ต�าแหน่งทีต้ั่งของทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุน

(1) ทรพัย์สินประเภทคลังห้องเย็น

โครงการ แปซฟิิค ห้องเย็น เจดบัเบ้ิลยูด ีแปซฟิิค 

ผู้พัฒนา PCS JPAC

สถานที่ตั้ง ต�าบลนาดี  
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร

ต�าบลคลองนครเนื่องเขต  
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะทางโดยประมาณส�าหรับ
การเดินทางจาก

• กรุงเทพมหานคร 47 กม.

• สนามบินสุวรรณภูมิ 71 กม. 

• ท่าเรือกรุงเทพฯ 42 กม.

• ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง 153 กม. 

• กรุงเทพมหานคร 58 กม.

• สนามบินสุวรรณภูมิ 33 กม. 

• ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง 97 กม. 

• ท่าเรือน�้าลึกมาบตาพุด 146 กม.

จ�านวนอาคาร อาคารคลังห้องเย็น จ�านวน 2 หลัง  
แบ่งเป็น 2 ยูนิต

อาคารคลังห้องเย็น จ�านวน 2 หลัง  
แบ่งเป็น 2 ยูนิต

หมายเหตุ

 /1 อัตราส่วนของพื้นที่ต่อพื้นที่รวมทุกโครงการ

รวมทุกโครงการ
กรรมสิทธิ์ 100%

พื้นที่เชารวม 61,267.50 ตารางเมตร

โครงการ JWD
กรรมสิทธิ์
64.66%

โครงการทิพย 7 
กรรมสิทธิ์
35.34%

20 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(2) ทรพัย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า

โครงการ ดาต้าเซฟ ทิพย์ 7

ผู้พัฒนา BJL TIP

สถานที่ตั้ง ต�าบลนครเนื่องเขต  
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต�าบลบางปลา  
อ�าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทางโดยประมาณส�าหรับ
การเดินทางจาก

• กรุงเทพมหานคร 58 กม.

• สนามบินสุวรรณภูมิ 33 กม. 

• ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง 97 กม. 

• ท่าเรือน�้าลึกมาบตาพุด 146 กม.

• กรุงเทพมหานคร 50 กม.

• สนามบินสุวรรณภูมิ 26 กม. 

• ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง 93 กม. 

• ท่าเรือน�้าลึกมาบตาพุด 142 กม.

จ�านวนอาคาร อาคารคลังสินค้าส�าเร็จรูปประเภทอาคาร
เดี่ยว จ�านวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยูนิต

อาคารคลังสินค้าส�าเร็จรูปประเภทอาคาร
เดี่ยว จ�านวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยูนิต
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นโยบายการจัดหาผลประโยชน์

1. ลักษณะการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์

กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในระดับที่เหมาะสม และย่ังยืนในระยะยาวให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุน ด้วยการน�าทรพัย์สนิออกให้เช่า 
ซึง่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท โดยมลีกัษณะสญัญาเช่าและ 
โครงสร้างรายได้ ดังนี้

ประเภทท่ี 1 การน�าทรพัย์สนิในโครงการ JWD ออก
ให้ผูเ้ช่าหลกั ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุม่ JWD เช่าระยะยาว 

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่า
ทรพัย์สนิกับผูเ้ช่าหลกั ซึง่เป็นบรษิทัในกลุม่ JWD เพ่ือประกอบ
ธุรกิจให้บริการห้องเย็น โลจิสติกส์ และคลังสินค้า โดยมีระยะ
เวลาการเช่าที่แตกต่างกัน ดังนี้

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิ้ล
ยูดี แปซิฟิค มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับแต่วันท่ี
ท�าสัญญาเช่า (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560) โดย 
กองทรสัต์มสีทิธิ (Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่า 
ออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมท้ังสิ้น 
เป็น 30 ปี

• โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 
มีระยะเวลาการเช่า 9 ปี 5 วัน นับแต่วันที่ท�าสัญญา
เช่า (วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดยกองทรัสต์
มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้
อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมทั้งสิ้นเป็น 29 ปี 5 วัน

• โครงการดาต้าเซฟ มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับแต่
วันที่ท�าสัญญาเช่า (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

ท้ังนี้ รายได้และกระแสเงินสดท่ีกองทรัสต์จะได้รับจะ
ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารายเดือนซึ่งมาจากค่าเช่าอาคาร
คลังห้องเย็นและค่าเช่าจากอาคารคลังสินค้า โดยอัตราค่าเช่า
รายเดือนเป็นอัตราคงท่ีและมีการปรับขึ้นของอัตราค่าเช่าเป็น
ล�าดับขั้น ตามที่ได้ตกลงกันระหว่างอายุสัญญา

ประเภทท่ี 2 การน�าทรพัย์สนิในโครงการทิพย์ 7 
ออกให้ผูเ้ช่ารายย่อยเช่า

กองทรสัต์โดยทรสัตจีะเข้าเป็นคูส่ญัญากับผูเ้ช่าพ้ืนทีภ่าย
ใต้สญัญาเช่าส�าหรบัทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์เข้าลงทุนในโครงการ
ทิพย์ 7 ซึ่งรายได้และกระแสเงินสดท่ีกองทรัสต์จะได้รับจะ
ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารายเดือนและค่าบริการรายเดือน
จากการเช่าอาคารคลังสินค้า ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นสญัญามาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของสญัญา
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น รายได้ค่าเช่ารายเดือนมาจากการให้เช่า 
ท่ีดิน อาคารคลังสินค้า รายได้ค่าบริการรายเดือนมาจาก 
การให้บรกิารบ�ารงุรกัษา ซ่อมแซม และจดัท�าให้อาคารอยู่ในสภาพ
ท่ีสามารถใช้งานได้ โดยระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ 
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าและบริการที่ระยะเวลาประมาณ 3 ปี 
ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารายเดือนคงท่ี โดยมีสัญญาเช่าบางส่วนของ
โครงการทิพย์ 7 ที่เป็นสัญญาระยะยาวกว่า 3 ปี โดยระหว่าง 5 
ถึง 9 ปี ซึ่งสัญญาดังกล่าว จะมีอัตราค่าเช่ารายเดือนคงที่และ
มีการปรับขึ้น ของอัตราค่าเช่าเป็นล�าดับขั้น ตามที่ได้ตกลงกัน
ระหว่างอายุสัญญา ทั้งนี้ ส�าหรับสัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าว 
โดยส่วนใหญ่แล้วจะท�ากับผู้เช่าท่ีเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมี
การเช่าพ้ืนท่ีในครั้งละจ�านวนมาก โดยทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
เข้าลงทุนในโครงการทิพย์ 7 นั้น ถือได้ว่ามีการกระจายตัวของ
อายุสัญญาเช่า อุตสาหกรรมของผู้เช่า และสัญชาติของผู้เช่า

2. อายุของสัญญาเช่า

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนประมาณร้อยละ 92.00 เป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดของอายุสัญญาเช่าแบ่งตามสัดส่วนรายได้ ดังต่อไปนี้

อายุสัญญา
อตัราส่วนรายได้

ต่อรายได้รวม
โครงการ JWD 

อตัราส่วนรายได้
ต่อรายได้รวม

โครงการทิพย์ 7 

อตัราส่วนรายได้
ต่อรายได้รวม
ทุกโครงการ 

จ�านวน
ยูนิต

น้อยกว่า 3 ปี - 30.47% 7.84% 2

ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี - 43.36% 11.16% 2

ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 100.00% 26.17% 81.00% 6

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 10

22 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



3. การครบก�าหนดอายขุองสัญญาเช่า

สัญญาเช่าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนกว่าร้อยละ 74.27 จะครบก�าหนดอายุหลังจากปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีสัดส่วนรายได้จากสัญญาเช่าที่จะครบก�าหนดอายุในแต่ละปี ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ 
1 อัตราส่วนของรายได้จากสัญญาเช่าที่จะครบก�าหนดอายุในแต่ละปีต่อรายได้รวมทุกโครงการ

14.27%

ภายในป
2562

ภายในป
2563

ภายในป
2564

ภายในป
2565

ภายในป
2566

ภายในป
2567

หลังจากป
2567

4.73% 6.73%

74.27%

0.00% 0.00% 0.00%

สัดส่วนรายได้จากสัญญาเช่าท่ีจะครบก�าหนดอายใุนแต่ละปี 1

4. การกระจายตัวของผู้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้เช่าพื้นที่มีการกระจายตัวแบ่งตามสัญชาติและประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ
ในตารางข้างท้ายนี้

ล�าดบั รายชือ่ผูเ้ช่าพืน้ท่ี

โครงการ

ท่ีเช่า

อตัราส่วน

รายได้

ต่อรายได้

รวมทกุ

โครงการ

อตัราส่วน

พืน้ที่

ต่อพืน้ที่

รวมทกุ

โครงการ

อายุ

สัญญาเช่า 

(ปี)

ปีท่ีครบ

ก�าหนดอายุ

สัญญา

เช่า(พ.ศ.)

สัญชาติ ประเภทธุรกิจ

1 PCS แปซิฟิค  

ห้องเย็น

40.94% 28.66% 10.00 2570 ไทย ผู้ให้บริการห้องเย็น 

และโลจิสติกส์

2 JPAC เจดับเบิ้ลยูดี 

แปซิฟิค

25.59% 20.84% 9.50 2570 ไทย ผู้ให้บริการห้องเย็น 

และโลจิสติกส์

3 DTS ดาต้าเซฟ 7.74% 15.16% 10.00 2570 ไทย โลจิสติกส์

4 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ�ากัด ทิพย์ 7 6.73% 8.64% 9.00 2567 ญี่ปุ่น อุปกรณ์ส�านักงาน

5 บริษัท เลนโซ่ แอโรสเปซ จ�ากัด ทิพย์ 7 6.43% 9.31% 3.00 2562 ไทย ชิ้นส่วนอากาศยาน

6 บรษิทั โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ทิพย์ 7 5.58% 7.84% 2.83 2562 ญี่ปุ่น โลจิสติกส์

7 บริษัท ดีเอ็นเอ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ทิพย์ 7 4.73% 6.43% 3.00 2563 ญี่ปุ่น ระบบปรับอากาศ

8 บริษัท ลัคซ์เอเชีย (สยาม) จ�ากัด ทิพย์ 7 2.26% 3.12% 3.00 2562 สิงคโปร์ โลจิสติกส์

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ 100.00% 100.00%

23รายงานประจำาปี 
2561



สิงคโปร
(ผูเชาพื้นที่)

2.26% โลจิสติกส 7.84%

อุปกรณสำนักงาน 
6.73%

ชิ้นสวนอากาศยาน
6.43%

ระบบปรับอากาศ
4.73%

ไทย
(ผูเชาพื้นที่)

6.43%

ไทย 
(ผูเชาหลัก)

74.27%

ผูใหบริการหองเย็น
และโลจิสติกส

(ผูเชาหลัก) 74.27%

ญี่ปุน
(ผูเชาพื้นที่) 

17.04%

หมายเหตุ

 /1 อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ

สัดส่วนผูเ้ช่าตามสัญชาติ /1 สัดส่วนผู้เช่าตามประเภทธุรกิจ  /1

5. ข้อมูลของผู้เช่าหลักในโครงการ JWD

กองทรัสต์โดยทรัสตีให้ผู้เช่าหลัก ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม JWD เช่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ JWD โดยมี 
รายละเอียดของผู้เช่าหลัก ดังนี้

1) ข้อมูลท่ัวไป

ชือ่ผู้เช่าหลัก ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ เลขทะเบยีนบรษัิท โทรศพัท์
ทุนจดทะเบียน  

(บาท)
ทุนช�าระแล้ว 

(บาท)

บริษัท แปซิฟิค 
ห้องเย็น จ�ากัด

47/19 หมู่ 2  
ต�าบลนาดี  
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 
74000

0745538001893 034-834-224-6 443,000,000 443,000,000

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี 

แปซิฟิค จ�ากัด

99/3 หมู่11  
ถนนสุวินทวงศ์  
ต�าบลคลองนครเน่ืองเขต 
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000

0105556004381 033-020-800 250,000,000 250,000,000 

บริษัท ดาต้าเซฟ 
จ�ากัด

99 หมู่ 11  
ถนนสุวินทวงศ์  
ต�าบลคลองนครเน่ืองเขต
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000

0105534034075 02-710-4050 75,000,000 75,000,000 

24 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



2) คณุสมบัติและประสบการณ์ผู้เช่าหลัก

ผู้เช่าหลักเป็นบริษัทในกลุ่ม JWD ซึ่งด�าเนินธุรกิจทา
งด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อย่าง 
ครบวงจร ก ่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยลักษณะ
การประกอบธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจบริการรับฝากและ
บริหารสินค้า บริการขนส่งและกระจายสินค้า บริการขน
ย้าย บริการจัดการเอกสารและข้อมูลและอ่ืน ๆ เช่น ให้เช่า
อาคารส�านักงานและคลังสินค้า และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ ผู้เช่าหลักยังมีบุคลากรและทีมงานที่
เป็นผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการท�าหน้าท่ีดูแล
บริหารอสังหาริมทรัพย์

3) ผลกระทบในกรณท่ีีต้องมีการเปล่ียนผู้เช่าหลัก

ในกรณีท่ีกองทรัสต์ต้องเปลี่ยนผู้เช่าหลักหรือใช้สิทธิใน
การบอกเลิกสัญญาภายใต้สัญญาเช่า กองทรัสต์อาจมีความ
เสีย่งจากการหาผูเ้ช่ารายใหม่เพ่ือมาทดแทนผูเ้ช่าหลกั ซึง่อาจ
รวมไปถึงต้นทุนท่ีเป็นตวัเงนิและต้นทนุค่าเสยีโอกาสท่ีเพ่ิมตาม
ระยะเวลาการหาผูเ้ช่ารายใหม่ ทัง้นี ้หากกองทรสัต์สามารถหา
ผู้เช่ารายใหม่ได้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการตกลงกับ 
ผู้เช่ารายใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อก�าหนดและเง่ือนไขในสัญญาเช่า
ฉบับใหม่ท่ีไม่ด้อยไปกว่าสัญญาเช่าฉบับเดิม ซึ่งอาจมีผลต่อ
รายได้ค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับในอนาคต

4) ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับความ
สามารถของผู้เช่าหลักในการปฏบัิติตามสัญญา

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า ตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีการจัดต้ัง 
กองทรสัต์ ผูเ้ช่าหลกัมบีคุลากรและทมีงานทีเ่ป็นผูม้ปีระสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญในการท�าหน้าที่ดูแลบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
และมีมาตรฐานในการด�าเนินงาน (Standard of Operation) 
ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ได้อย่างต่อเนือ่งใน
ระยะยาว นอกจากนี้ ผู้เช่าหลักเป็นผู้เช่าที่มีความคุ้นเคยกับ
ทรัพย์สินในโครงการ JWD เป็นอย่างดี มากกว่าผู้เช่ารายอื่น ๆ   
อีกท้ังโครงสร้างค่าเช่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับจะอ้างอิงจาก
อัตราค่าเช่าในส่วนที่เป็นค่าเช่าอาคาร ไม่รวมค่าบริการ และ 
ผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากทรัพย์สิน ซ่ึงสามารถ

เทียบเคียงกับผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินโครงการ 
JWD ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลประกอบการของทรัพย์สิน
โครงการ JWD ที่ผ่านมา และรายได้ท่ีจะได้รับจากธุรกิจให้
บริการรับฝากและบริหารคลังสินค้า คาดว่ารายได้ท่ีจะได้รับ
อยู่ในระดับท่ีมากพอท่ีจะสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้เช่าหลัก 
จะสามารถช�าระเช่าคงที่และปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้

5) มาตรการด�าเนินการหากผูเ้ช่าหลักไม่สามารถปฏบัิติ
ตามสัญญาเช่าได้

หากผู ้เช ่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้  
ผูเ้ช่าหลกัต้องปฏิบตัใิห้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันับจาก 
วันท่ีผูเ้ช่าหลกัได้รบัแจ้งหรอืทราบถึงเหตแุห่งการผดิสญัญานัน้ 
หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู ่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต ่
เป็นเหตุสุดวิสยั อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้เช่าหลักผิดนัดการช�าระ 
ค่าเช่า และ/หรือเงินค้างช�าระอย่างใด ๆ ที่ผู้เช่าหลักมีหน้าที่
ต้องช�าระให้แก่กองทรสัต์ ตามทีก่�าหนดในสญัญาเช่า ให้ถือว่า
กองทรสัต์สามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาเช่าได้ทันที ท้ังน้ี เว้นแต่ได้
ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะควบคมุดแูลให้ผูเ้ช่าหลกั
ด�าเนินการช�าระค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในสัญญาเช่า 
โดยจะมีการสอบถามและติดตามการช�าระค่าเช่ากันล่วงหน้า
อย่างน้อย 15 วัน ก่อนครบก�าหนดช�าระค่าเช่าตามสัญญาเช่า
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการช�าระค่าเช่าล่าช้า หรือผิดสัญญาเช่า 
ท้ังน้ี หากเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเรียกให้ 
มีการประชุมหารือกันก่อนถึงก�าหนดระยะเวลาช�าระค่าเช่า 
ดงักล่าว อย่างไรก็ด ีในกรณีทีผู่เ้ช่าหลกัไม่สามารถช�าระค่าเช่า 
ตามสัญญาเช่าได้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะรายงานต่อกรรมการ 
ผู้จัดการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบโดยเร็ว และ
แจ้งต่อทรัสตีเพ่ือพิจารณาเหตุในการเลิกสัญญาเช่าและ
ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้เช่าหลักผิดนัดช�าระค่าเช่า บริษัทฯ 
จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการเจรจา ตกลงกับ 
ผู้เช่า เพ่ือช่วยหาวิธีให้ผู้เช่าหลักช�าระค่าเช่าตามท่ีตกลงกัน 
ในสัญญาโดยเร็วท่ีสุดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
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6. การกู้ยืมเงนิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรสัต์มเีงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิรวมจ�านวน 698.00 ล้านบาท เพ่ือใช้สนบัสนุน
การลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยมีข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์

อัตราดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรบัลบด้วยอตัราตามท่ีระบใุนสัญญาเงนิกู้  
โดยอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ของ 
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี

การช�าระดอกเบี้ย ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ระยะเวลาเงินกู้ 1) วงเงินกู้ระยะยาวจ�านวน 590.00 ล้านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 5 ปี
2) วงเงินกู้ระยะยาวจ�านวน 108.00 ล้านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 4 ปี

การช�าระเงินต้น ช�าระคืนครั้งเดียวทั้งจ�านวน ณ วันครบก�าหนด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

หลักประกันการกู้ยืม 1) จ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนบางส่วน
2) การโอนสทิธิรบัเงนิภายใต้สญัญาเช่าแบบมเีงือ่นไขของผูเ้ช่าพ้ืนท่ีท่ีมอีายุมากกว่า 3 ปี    
 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จ�านอง)
3) การโอนสิทธิภายใต้สัญญาตกลงกระท�าการแบบมีเงื่อนไข (เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับ 
 ทรัพย์สินที่จ�านอง)
4) การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยแบบมีเงื่อนไข และสลักหลังให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับ 
 ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่วม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จ�านอง)

ข้อปฏิบัติทางการเงิน 1) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม  
 (Interest Bearing Debt to Total Asset Value) ให้ไม่เกินร้อยละ 35 
2) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (Interest  
 Bearing Debt to EBITDA Ratio) ให้ไม่เกิน 5.5 เท่า

ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ผู้กู้ต้องด�าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้ด�ารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ใน 
กองทรัสต์ดังนี้
• JWD และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต�่ากว่า

ร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก

• TIP และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 1.5 ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน เท่ากับร้อยละ 27.73 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม  
และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินกู้ได้อย่างครบถ้วน

26 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปน้ี

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของก�าไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทน
ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์น้ัน ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทน
ส�าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์
ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ใน
แต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครั้งต่อรอบ
ปีบัญชี เว้นแต่กรณีท่ีกองทรัสต์มีการเพ่ิมทุน กองทรัสต์
อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครั้งต่อ
รอบปีบัญชีได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
(โดยจะเริ่มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชี
แรกของกองทรัสต์หากกองทรัสต์มีก�าไรเพียงพอที่จะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว)

อนึ่ง ก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคก่อนให้หมาย
ถึงก�าไรที่ปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้

(ก) การหักก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) 
จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ของกองทรสัต์ รวมท้ังการปรบัปรงุด้วยรายการอืน่ตามแนวทาง
ของส�านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะเงินสด
ของกองทรัสต์

(ข) การหักด้วยรายการเงินส�ารองเพ่ือการช�าระหน้ี 
เงินกู ้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ 
ตามวงเงนิท่ีได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสอืชีช้วน 
หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่กองทรัสต์มีก�าไรสะสมที่อ้างอิงจากก�าไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรัสต์ตามข้อ (1) ใน
รอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากก�าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(3)  ในกรณี ท่ีกองทรัสต ์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่  
ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วย
ทรัสต์

(4) ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์

จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์และปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สิทธิได้รบัประโยชน์ตอบแทน และจะด�าเนินการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ โดยหากเป็นประโยชน์
ตอบแทนส�าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส�าหรบัรอบปีบญัชี  
(Year-End Distribution) ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วัน
สิ้นรอบปีบัญชี และหากเป็นประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล 
(Interim Distribution) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์
ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากมี) ภายในเก้า
สิบ (90) วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีส�าหรับไตรมาส
ล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยในการก�าหนดอัตรา
จ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ดัการกอง
ทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วย
ทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต�่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 
บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว
เพ่ือน�าไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนท่ีจะให้มีการจ่ายใน
งวดถัดไป 

(5) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ท่ีมสีทิธิได้รบัประโยชน์ตอบแทน 
ต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพ่ือการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสัดส่วน 
การถือหน่วยทรัสต์ของผู ้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หาก 
ปรากฏว่ามบีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถือหน่วยทรสัต์
ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก�าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันจะไม่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่า
อัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

(ข) ผู้จดัการกองทรสัต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์
ตอบแทน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยทรัสต์ตาม 
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด เพ่ือก�าหนดสิทธิในการรบัประโยชน์
ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ด้วย
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• ส่งหนงัสอืแจ้งผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่ชีือ่ปรากฏอยู่ 
ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยทรัสต์ของกอง
ทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือ

• ปิดประกาศไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่�าการทกุแห่ง
ของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ

• ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ 
และ/หรือ เว็บไซต์ของกองทรัสต์ หรือ

• ประกาศในหนังสอืพิมพ์อย่างน้อย 1 (หนึง่) ฉบบั

(ค) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด�าเนินการให้มกีารหักภาษี 
ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายก�าหนดของผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท

(ง) ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�าเนินการให้มีการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 
ผู ้ ถือหน่วยทรัสต ์และส่งทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยู ่ที่ผู ้ ถือ 
หน่วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ หรือน�าเงินฝาก 
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่แจ้งไว้โดยผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการ 
โอนเงินท่ีเกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
(ถ้าม)ี โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะหกัค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจากจ�านวนเงินที่จะส่งให้

(จ) ในกรณีท่ีผู ้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช ้สิทธิขอรับ
ประโยชน์ตอบแทนจ�านวนใดภายในอายุความใช้สทิธิเรยีกร้อง 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เงินดังกล่าว 
ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของกองทรสัต์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่น�า
ประโยชน์ตอบแทนจ�านวนดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอืน่ใดนอกจาก
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(6) เงื่อนไข และวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

ผู ้ ถือหน่วยทรัสต ์หรือกลุ ่มบุคคลเดียวกันของผู ้ ถือ 
หน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศ
ที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี  
มข้ีอจ�ากดัสทิธิในการรบัประโยชน์ตอบแทน โดยผูถื้อหน่วยทรสัต์ 
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะได้
รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าท่ีเป็นไปตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ในส่วนท่ีอยู่ในอัตราที่ประกาศท่ี ทจ. 49/2555 
ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่
กรณีก�าหนด และผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการค�านวณหา
จ�านวนหน่วยทรสัต์ท่ีมสิีทธิในการได้รบัประโยชน์ตอบแทนของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธี
การเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค�านวณการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน

ทั้งนี้ เว้นแต่ส�านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด สั่งการ 
หรอืผ่อนผันเป็นอย่างอืน่ ส่วนประโยชน์ตอบแทนท่ีไม่อาจจ่าย
แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ดงักล่าวนัน้ ให้ตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัต์
รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์
จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
ที่มีสิทธิได้รับในคราวนั้น

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์
นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) กองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวม 

4 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครัง้ที่ ผลการด�าเนินงาน
อตัราผลประโยชน์

ตอบแทน
วนัจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอื

หน่วยทรสัต์

1 22 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 0.1926 12 มิถุนายน 2561

2 1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 0.1861 5 กันยายน 2561

3 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 0.1902 4 ธันวาคม 2561

4 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 0.1985 22 มีนาคม 2562

28 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



ภาพรวมอตุสาหกรรมและการประกอบธุรกิจ
จากอสงัหารมิทรพัย์ท่ีลงทุน
ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทัง้ปี พ.ศ. 2561 เตบิโตต่อเน่ือง โดย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP: Gross Domestic 
Product) ขยายตัวร้อยละ 4.1 :ซึ่งเร่งขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน
หน้าซึ่งขยายตัวร้อยละ 4.0 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ  
6 ปี โดยได้รับแรงส่งส�าคัญจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยาย 
ตัวร้อยละ 4.6 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในปี 
ก่อนหน้า ตามการปรบัตวัดขีึน้และกระจายตวัมากข้ึนของฐาน 
รายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย้และอตัรา 
เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่า และมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของ
ภาครฐั ในขณะทีก่ารลงทุนรวมทัง้ภาคเอกชนและภาครฐัขยาย 
ตัวร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.3 ตามล�าดับ ตามการขยายตัว 
เร่งขึน้ของการลงทนุในหมวดเครือ่งมอืเครือ่งจกัร และการขยายตวั 
ต่อเน่ืองของการลงทนุในหมวดก่อสร้าง สอดคล้องกับการปรบัตวั 
ดข้ึีนของการใช้ก�าลงัการผลติภาคอตุสาหกรรม การปรบัตวัดขีึน้ 
ของบรรยากาศการลงทุนในประเทศ และความคืบหน้าของ
โครงการลงทนุทีส่�าคญัของภาครฐั นอกจากน้ี การส่งออกสนิค้า
ยงัปรบัตวัดีขึน้ โดยการส่งออกมีมูลค่าสูงสดุเป็นประวัตกิารณ์
อยู่ท่ี 253,431 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นการขยายตัว
ร้อยละ 7.7 ต่อเนือ่งจากการขยายตวัร้อยละ 9.8 ในปีก่อนหน้า 

ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562 ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ 
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 ด้วย
ปัจจัยสนับสนุนหลัก ดังต่อไปนี้ 

(1)  แนวโน้มการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครวัเรอืนอยู่
ในเกณฑ์ดตีามการปรบัตวัท่ีดข้ึีนและการกระจายตวัทีม่ากข้ึน
ของฐานรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ  

(2)  การลงทนุภาคเอกชนท่ีปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเน่ืองตาม
การเพ่ิมขึ้นของอัตราการใช้ก�าลังการผลิตและการเพ่ิมข้ึนของ
มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

(3)  การเร่งตัวข้ึนของการลงทุนภาครัฐตามกรอบงบ
ลงทุนภายใต้ปีงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่เพิ่มขึ้นและการ
เบิกจ่ายจากโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ี 
เร่งตัวขึ้น  

(4)  ภาคการท่องเท่ียวซึง่มแีรงขับเคล่ือนจากการปรบัตวั
เข้าสู่สภาวะปกติของปรมิาณนักท่องเท่ียวจากจนีและจากยุโรป  

(5)  การเปล่ียนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และ 
การลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมท้ังภาคการส่งออกซึ่งคาดว่า
จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมสภาวะการแข่งขัน
1. ภาพรวมตลาดอาคารคลังสินค้าให้เช่า

จากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดอาคารคลังสินค้าให้
เช่าโดยบรษิทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ตลาด
คลังสินค้าในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใน 
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดคลังสินค้าเดิมเป็นธุรกิจภาย 
ในครอบครัว โดยมีการพัฒนาคลังสินค้าท่ีมีเพดานสูงไม่เกิน 
7 เมตร และอยู่ชั้นพื้นดิน แต่หากพิจารณากระบวนการขนส่ง
สนิค้าโดยรถบรรทุก เมือ่สนิค้าจะน�าเข้าเก็บในคลงัสนิค้า หาก
คลังสินค้าอยู่ระดับพ้ืนดิน จะต้องใช้เวลาและแรงงานเพ่ือขน
สินค้าลงเก็บในคลังสินค้า ต่อมาจึงมีการพัฒนาพ้ืนราบของ
คลังสินค้าให้มีความสูงเพ่ิมข้ึนเพ่ือความสะดวกในการน�า
สินค้ามาเก็บ โดยมีการยกพ้ืนคลังสินค้าให้สูงขึ้น 1.3 เมตร 
เพื่อให้เท่ากับความสูงของรถบรรทุก นอกจากนี้ ระยะจากพื้น
ถึงเพดาน มีความสูงอยู่ระหว่าง 9 - 12 เมตร เพื่อประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บสินค้าเป็นจ�านวนมาก อีกท้ังมีระบบการระบาย
อากาศที่ดี 

ธุรกิจคลงัสนิค้าให้เช่ามกีารเตบิโตค่อนข้างดใีนช่วง 3 - 4 ปี
ทีผ่่านมา เป็นการเตบิโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ทัง้ความต้องการ 
เช่าและการพัฒนาพ้ืนท่ีคลังสินค้าใหม่ ๆ ปัจจุบันธุรกิจ 
คลังสินค้าเป็นธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจอันได้แก่ 
ธุรกิจ ค้าปลกี ธุรกิจภาคการส่งออก และอตุสาหกรรมการผลติ 
ท่ีต้องใช้พ้ืนท่ีคลังสินค้าในการกักเก็บสินค้าเพ่ือการจ�าหน่าย
ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ ธุรกิจ
คลังสินค้ายังเป็นธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจประเภทใหม่ที่มาแรง  
คือ ธุรกิจ E-Commerce ซึ่งธุรกิจประเภทน้ี มีความต้องการ
ใช ้ พ้ืนท่ีคลังสินค้าเป ็นจ�านวนมากในการกักเก็บสินค้า 
เพื่อจ�าหน่ายและส่งต่อไปยังผู้บริโภค

29รายงานประจำาปี 
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การเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าในประเทศไทยมีปัจจัย
สนับสนุนที่ส�าคัญมาจากการพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐาน  
ด้านคมนาคมขนาดใหญ่ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน
ในหลายพ้ืนท่ี รวมท้ังการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของ 
การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยคลังสินค้าใหม่ ๆ ที่จะเข้าสู่ 
ตลาดส่วนใหญ่เป็นคลังสินค้าที่มีระบบจัดการสินค้าพร้อม
ระบบจัดการโลจิสติกส์ท่ีทันสมัย รวมทั้งคลังสินค้าห้องเย็น
ควบคมุอณุหภูมทิีต่ลาดยังมคีวามต้องการอกีมาก โดยรปูแบบ 
การพัฒนาที่จะค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การประหยัดพลังงานมากขึ้น

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 อุปทานคลังสินค้า มี
จ�านวนทั้งสิ้น 4,839,295 ตารางเมตร พื้นที่คลังสินค้าที่ถูกเช่า
ไปแล้วทัง้สิน้ มจี�านวนประมาณ 4,110,288 ตารางเมตร อตัรา
การเช่าพ้ืนทีค่ลงัสนิค้า ณ ไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2561 อยู่ใน 
อัตราร้อยละ 84.9 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอัตราการเช่า
พ้ืนท่ีคลังสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 82.8 ราคาค่าเช่าพ้ืนที่คลังสินค้า 
ยังคงทรงตัว โดยระดับราคาค่าเช่าเริ่มต้นอยู่ที่ 100 บาท ต่อ 
ตารางเมตร ส่วนราคาค่าเช่าคลังสินค้าสูงสุดอยู่ท่ีประมาณ 
185 บาท ต่อตารางเมตร 

แนวโน้มภาพรวมตลาดคลังสินค้ามีทิศทางไปในเชิงบวก 
โดยเฉพาะคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
สวุรรณภูม ิ- บางประกง ไปยังบรเิวณอสีเทร์ินซีบอร์ด เน่ืองจาก
นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
สนามบิน การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง และท่าเรือขนาด
ใหญ่ เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายราย
สนใจเข้ามาเช่าพ้ืนท่ีในบริเวณนี้เป็นจ�านวนมาก โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ที่จะส่งผลเชิงบวกต่อระบบ 
โลจสิติกส์ท่ีครบวงจรและภาคอตุสาหกรรมของไทยท่ีจะขยายตัว 
เพ่ิมข้ึนกลายเป็นแหล่งอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ของอาเซยีน 
ท�าให้มีผู ้ประกอบการรายใหญ่และนักลงทุนต่างประเทศ 
เข้ามาลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ภาคตะวันออก ซ่ึงจะส่งผลต่อ 
ความต้องการในธุรกิจคลังสินค้าในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง  
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ หรือ 
จังหวัดในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ิมมากขึ้น 
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนของนักลงทุน
ในพื้นที่

สภาวะตลาดคลังสินค้าให้เช่าบริเวณเขตลาดกระบังและ
จงัหวดัสมุทรปราการ

บริเวณตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขต
ลาดกระบัง และจังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริเวณพ้ืนที่ท่ี
นิยมส�าหรับตลาดคลังสินค้าให้เช่า เน่ืองจากบริเวณน้ีตั้ง
อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติของ
ประเทศไทยและท่าเทียบเรือน�้าลึกแหลมฉบังในจังหวัดชลบุร ี
จึงท�าให้บริเวณดังกล่าวมีความสะดวกส�าหรับเป็นท่ีกักเก็บ
สินค้าเพ่ือการส่งออก ทั้งทางอากาศและทางเรือ นอกจากนี้ 
บรเิวณดังกล่าวยังเป็นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของนคิมอตุสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
และอืน่ ๆ  จงึท�าให้บรเิวณน้ีเหมาะท่ีจะเป็นท่ีพ้ืนทีกั่กเก็บสนิค้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค และกักเก็บสินค้าส�าหรับอุตสาหกรรม
การผลิตต่าง ๆ ประเภทชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการผลิต

ณ ไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 อุปทานคลังสินค้าให้
เช่าในบริเวณน้ีมีจ�านวนคงท่ีจากปี พ.ศ. 2560 จ�านวนทั้ง
สิ้น 1,932,208 ตารางเมตร ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัด
สมทุรปราการ คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 79 และในพ้ืนท่ีบรเิวณ
เขตลาดกระบัง (บริเวณตะวันออกของกรุงเทพมหานคร) คิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ 21

ความต้องการใช้พ้ืนท่ีคลงัสนิค้าในบรเิวณน้ีมสีงู เนือ่งจาก
ท�าเลท่ีต้ังท่ีอยู่ใกล้กรงุเทพมหานคร และสนามบนิสุวรรณภูม ิที่
สามารถเดินทางสะดวกโดยใช้ถนนบางนา-ตราดเป็นเส้นทาง
หลกัในการขนส่งสนิค้า ส่วนปัจจยัทีท่�าให้แต่ละท�าเล มอีปุสงค์
ต่างกัน คือ ระยะทางสู่กรุงเทพมหานคร และระยะทางสู่นิคม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่อาคารคลังสินค้า
ถูกเช่าไปแล้วทั้งสิ้นจ�านวน 1,804,764 ตารางเมตร จากพื้นที่
อาคารคลังสินค้าท้ังหมดจ�านวน 1,932,208 ตารางเมตร คิด
เป็นอัตราการเช่าพ้ืนที่ร้อยละ 93.4 อัตราการเช่าพ้ืนที่ลดลง
จากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 93.8 อัตราการเช่าปรับตัว
ลดลง เนื่องจากมีการย้ายออกของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ย้ายออก
จากโครงการคลังสินค้าแบบดั้งเดิม   

บริเวณท่ีมีอุปสงค์สูงท่ีสุด คือ บริเวณเขตบางนา-จังหวัด
สมุทรปราการ มีอุปสงค์สูงถึง 513,738 ตารางเมตร รองลงมา 
คือ บริเวณเลียบคลองชลหารพิจิตร และบริเวณลาดกระบัง 
มีอุปสงค์ที่ 469,895 ตารางเมตร และ 366,281 ตารางเมตร 
ตามล�าดับ ในส่วนของอัตราการเช่าพื้นที่คลังสินค้าในบริเวณ
นี้อยู่สูงกว่าอัตราร้อยละ 90

30 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



แนวโน้มตลาดคลังสินค้าให้เช ่าในบริเวณพ้ืนท่ีเขต
ลาดกระบังยังคงทรงตัว เนื่องจากที่ดินที่สามารถน�ามาพัฒนา
เป็นอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ในบริเวณนี้มีจ�านวนค่อนข้าง
จ�ากัด จงึท�าให้ไม่มอีปุทานใหม่เพ่ิมขึน้ ในขณะทีค่วามต้องการ
พื้นที่คลังสินค้าในบริเวณนี้มีค่อนข้างสูง เนื่องจากบริเวณนี้ตั้ง
อยู่ใกล้กรงุเทพมหานครและสถานบีรรจแุละแยกสนิค้า (ICD) 
ท�าให้ราคาค่าเช่าคลงัสนิค้าจะสามารถปรบัเพ่ิมขึน้ได้เลก็น้อย

บริเวณจังหวัดสมุทรปราการเป็นบริเวณที่มีความสะดวก 
เน่ืองจากสถานท่ีตั้งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร อีกท้ัง
ในบริเวณจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานและฐานการผลิต 
ต่าง ๆ  ตัง้อยู่ค่อนข้างมาก ดงัน้ี ความต้องการพ้ืนทีค่ลงัสนิค้าใน
บรเิวณดงักล่าวมแีนวโน้มค่อนข้างสงู นอกจากนี ้บรเิวณจงัหวัด
สมุทรปราการยังเป็นบริเวณท่ีต่อเนื่องกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และ ระยอง ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้น ความต้องการพ้ืนท่ีคลัง
สินค้าบริเวณสมุทรปราการจึงมีแนวโน้มที่สูง ส�าหรับฐานการ
ผลติต่าง ๆ  ทีท่�าการผลติในบรเิวณพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก นอกจากนี้ บริเวณจังหวัดสมุทรปราการยังตั้ง
อยู่ใกล้ท่าเรอืน�า้ลกึแหลมฉบงั ซึง่เป็นท่าเรอืส�าหรบัการส่งออก
สินค้าต่าง ๆ ไปยังต่างประเทศอีกด้วย

2. ภาพรวมอตุสาหกรรมอาหาร
จากข้อมูลของส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

พาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2561 อุตสาหกรรมอาหารโดยรวมขยาย
ตัวข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ท้ังในแง่ปริมาณการผลิต การ
บริโภค การส่งออก เพื่อรองรับผลิตผลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น       
อกีทัง้การขยายตวัของอปุสงค์จากต่างประเทศและการบรโิภค
ในประเทศก็เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร
ด้วยเช่นกัน

(1) การผลิตอาหาร

ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการผลิตอาหาร 40.2 ล้านตัน 
ขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 14.21 ตามผลผลติทาง 
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิตน�า้ตาลทรายดบิ  
น�้าตาลทรายขาว และน�้าตาลทรายบริสุทธ์ิ สืบเน่ืองจาก 
ผลผลิตอ้อยท่ีเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 40 - 45 จากปีก่อนหน้า  
รวมท้ังน�้ามันปาล์มดิบและน�้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ ซึ่งมีผลผลิต
จ�านวนมากกว่าปีก่อนมาก นอกจากน้ันการผลิตไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋องซาร์ดีนกระป๋องก็ขยายตัวเพื่อ
รองรับความต้องการบริโภคท้ังในและต่างประเทศท่ีขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง
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(2) การจ�าหน่ายอาหารในประเทศ 

การจ�าหน่ายอาหารในประเทศ ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 
21.5 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 4.37 
โดยเฉพาะอาหารในกลุ่มน�้าตาล น�้ามันพืช ปศุสัตว์ นม และ 
บะหมี่ ก่ึงส�าเร็จรูปซึ่งได้รับอานิสงค์จากการการบริโภค 
ในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  

(3) การส่งออกและน�าเข้าอาหาร

การส่งออกอาหารใน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีมูลค่า 31,447.72 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 
ร้อยละ 8.59 ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณการส่งออก 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าคัญซึ่งรวมถึง ข้าว ไก่แช่แข็งและแช่เย็น  
ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ท้ังนี้การขยายตัว 
ของการส่งออกอาหารได้รับผลดีจากการฟื้นตัวอย่างต่อเน่ือง
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ อาทิ อาเซียน จีน ญ่ีปุ่น 
และยุโรป ซึง่ช่วยหนนุ ความต้องการสนิค้าไทยท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต

การน�าเข้าอาหารใน ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 14,007.78  
ล ้านดอลลาร ์สหรัฐฯ ขยายตัวเ พ่ิมขึ้นจากปีก ่อนหน้า 
ร้อยละ 7.15 โดยเฉพาะปริมาณการน�าเข้าปลาทูน่าสดแช่

เย็นแช่แข็งที่เพ่ิมสูงข้ึนตามความต้องการของอุตสาหกรรม 
ทูน่ากระป๋องที่ขยายตัวในปี พ.ศ.2561 รวมทั้งปริมาณการน�า
เข้ากากพืชน�า้มนั นมและผลติภัณฑ์นม เพ่ือรองรบัการขยายตวั
ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมนมและอาหารอื่น ๆ  
ที่ขยายตัว อย่างต่อเนื่อง

(4) แนวโน้มอตุสาหกรรมอาหาร 

ภาพรวมการผลิตและการส่งออกในอุตสาหกรรมอาหาร 
ปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นจากเศรษฐกิจโลกซึ่งมี 
แนวโน้มขยายตวัใกล้เคยีงปีก่อน กอปรกับค่าเงนิบาทซึง่มแีนวโน้ม 
อ่อนค่าด้วยทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐอเมริกา รวมถึง 
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการผลิตและส่งออกสินค้า
ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง 
และซาร์ดีนกระป๋อง นอกจากน้ี การส่งออกกุ้งสดแช่เย็น 
แช่แข็งจะได้รับอานิสงค์จากการท่ีอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศ 
ผู้ส่งออกหลักของตลาดสหรัฐอเมริกาลดปริมาณการผลิตลง  
แม้จะมปัีจจยัเส่ียงอย่าง สงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา - จนี  
และความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าส�าคัญ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น อีกด้วย
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ปัจจัยความเสี่ยง

ในการระบปัุจจยัทีอ่าจท�าให้เกิดความเสีย่งต่อการด�าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน และความด�ารงอยู ่ของกองทรัสต์น้ัน 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สิน 
ที่เข้าลงทุนครั้งแรก โดยการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
รายงานของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และรายงานทาง
วิศวกรรมของทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ  อาทเิช่น การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการ  
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงนโยบาย 

ปัจจยัความเส่ียง

ความเสีย่งท่ีเก่ียวกับ 
การด�าเนินงานของกองทรสัต์

ความเสีย่งท่ีเก่ียวกับ 
ทรพัย์สินหลักของกองทรสัต์

ความเสีย่งท่ีเก่ียวกับการลงทุน 
ในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์

ความเสีย่งท่ีเก่ียวกับการลงทุน 
ในอสังหารมิทรพัย์

ของรฐัต่าง ๆ  ซึง่เป็นความเหน็ของบรษิทัฯ ณ ขณะท่ีกองทรสัต์
มีการลงทุนในทรัพย์สินเป็นครั้งแรก โดยได้มีการเปิดเผยไว ้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึ่งมีผล 
ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ส�าหรับการบริหารจัดการกองทรัสต์ในรอบปี พ.ศ 2561 
บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า มีปัจจัย
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญกับ
กองทรัสต์ ซึ่งผู้ลงทุนควรพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์
1.1. ความเสีย่งของผลประกอบการของกองทรสัต์ข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

1.2 ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

1.3 รายได้ของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้เช่าพ้ืนท่ีและการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
เมื่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าสิ้นสุดลง

1.4 ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกั หรอืไม่ได้รบับรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง เนื่องจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์

1.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการที่กองทรัสต์กู้ยืมเงิน

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
2.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ อัตราการเช่า และอัตราค่าเช่า

2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มผู้เช่าหลัก และความเส่ียงในการสูญเสียกลุ่มผู้เช่าหลักซึ่งอาจท�าให้รายได้ 
ของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงไป

2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของผู้เช่าหลัก
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3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
3.1 ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนถูกเวนคืน

3.2 ความเสี่ยงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองน้ัน อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมข้ึน รวมทั้ง 
              ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

3.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
4.1 ความเสี่ยงจากราคาหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากเสนอขายหน่วยทรัสต์

4.2 ความเสี่ยงเก่ียวกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด�าเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

4.3 ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม

ลกัษณะความเสีย่งและมาตรการรองรบั ปรากฎรายละเอยีดในภาคผนวก (ค�าอธิบายลกัษณะความเสีย่งและมาตรการรองรบั)

ข้อพิพาททางกฎหมายและข้อมูลส�าคัญอื่น
กองทรสัต์ไม่มข้ีอพิพาททางกฎหมายท่ีมนียัส�าคญั ซึง่จะผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการด�าเนินงานของกองทรสัต์

นอกจากนี้ กองทรัสต์ไม่มีข้อมูลส�าคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ
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ส่วนที่ 2
การจัดการและก�ากับดูแลกองทรัสต์
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ผู้จัดการกองทรัสต์

สรุปข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
AIM REIT Management Company Limited

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601 
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท 0105559110379

โทรศัพท์ 02-254-0441-2

โทรสาร 02-254-0443

Website www.aimreit.com

Email ir@aimreit.com

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

จ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น

ประเภทธุรกิจ ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) 

ผู้ถือหุ้นใหญ่(สัดส่วนการถือหุ้น) บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ�ากัด (ร้อยละ 60)

รายชื่อกรรมการ นายธนะชัย สันติชัยกูล
นายไพสิฐ แก่นจันทน์
เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
นายอมร จุฬาลักษณานุกูล
นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ลงลายมือร่วมกับนายไพสิฐ แก่นจันทน์ หรือ 
นายจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ รวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของบรษิทัฯ

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  เป็นบริษัทจ�ากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีบริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ โดยบริษัทฯ ได้รับ 
ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์จากส�านักงาน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงสร้างการจัดการ
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โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ล�ำดบั            ชือ่ จ�ำนวนหุ้นท่ีถอื (หุ้น)
ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นท่ี

จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด (%)

1 บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ�ากัด 2 60,000 60.00

2 นายอมร จุฬาลักษณานุกูล 6,000 6.00

3 บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ�ากัด 1 4,000 4.00

4 ผู้ถือหุ้นอื่น 30,000 30.00

รวม 100,000 100.00

 หมายเหตุ: 
1  บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ�ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2  บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ�ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการบริการที่ปรึกษาการลงทุน และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ล�ำดบั            ชือ่ จ�ำนวนหุ้นท่ีถอื (หุ้น)
ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด

(%)

1 นายอมร จุฬาลักษณานุกูล 9,900 49.50

2 นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ 9,900 49.50

3 นางสุภาณี จันทศาศวัต 100 0.50

4 เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต 100 0.50

รวม 20,000 100.00

1. โครงสร้ำงองค์กร

ในการจัดโครงสร้างองค์กร ผู้จัดการกองทรัสต์ยึดหลักการในการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน แต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ สอดคล้องต่อหลักความไว้วางใจและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ค�านึงถึง 
การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริต ฉ้อฉล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู ้จัดการกองทรัสต์สามารถ
จัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนประโยชน์ของผู้จัดการ 
กองทรัสต์เอง และเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล หรือการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย และความสอดคล้องกับสภาพ ขนาด และ 
ความซับซ้อนของการท�าธุรกิจของบริษัทฯ

โครงสร้างองค์กรของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ประกอบด้วย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัได้แก่ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุน
สัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามแผนผัง
โครงสร้างองค์กรดังต่อไปนี้
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โครงสร้างผู้จัดการกองทรัสต์

หมายเหตุ: 
1 คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการ 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 

5 คน ดังนี้

ล�ำดับ            ชือ่ ต�ำแหน่ง

1 นายธนะชัย สันติชัยกูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ

2 นายไพสิฐ แก่นจันทน์ กรรมการ

3 เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต กรรมการอิสระ

4 นายอมร จุฬาลักษณานุกูล กรรมการ

5 นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการ

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามแทนบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ คอื นายอมร จฬุาลกัษณานุกูล ลงลายมอืร่วมกับนายไพสฐิ แก่นจนัทน์ 
หรือ นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

2 ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท�างานของคณะผู้บริหาร ปรากฏรายละเอียดในภาคผนวก (ประวัติคณะผู้บริหาร)

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร
นายอมร จุฬาลักษณานุกูล

กรรมกำรผู้จดักำร
นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

เลขำนุกำรบรษัิท

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(อยู่ระหว่างสรรหาและว่าจ้าง

บุคคลภายนอก)

คณะกรรมกำรบรษัิท/1

นางสาวญาณิชศา  
ชาติวุฒิกอบกุล

ผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยบรหิำร

อสงัหำรมิทรพัย์

นายวีรภัทร วงศ์ปัญติ

(รักษาการแทน)

ผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับ

กำรปฏบัิติงำน

นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์

ผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 

นางสาวจาฏุพัจน์ อุทวนิช

ผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยบัญช ี

นายพงษ์ธร สุจีรพันธ์

ผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยกำรเงนิและ 

นักลงทุนสัมพนัธ์

38 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

คณะผู้บรหิำร/2



ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาท 
ที่ส�าคัญในการติดตามและให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็นแก่บริษัทฯ 
ในการด�าเนินงานในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์และสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

2. หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรของ 
ผู้จดักำรกองทรสัต์

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ 
และหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อกองทรสัต์ภายใต้การบรหิาร
จัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบต่อบรษัิทฯ

(ก) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ และม ี
ความรับผิดชอบท่ีเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่ขัดกับบทบาท
หน้าที่การเป็นผู้จัดการกองทรัสต์

(ข) ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(ค) พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองที่มีสาระส�าคัญ เช ่น  
แผนธุรกจิ อ�านาจการบรหิารและรายการอ่ืนใดทีก่ฎหมายก�าหนด

(ง) ด�าเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิผลและเชือ่ถือได้

(จ) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน

(ฉ) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มี
ความพร้อมท่ีจะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการ
พิจารณาก�าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการ 
และการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะ
คดัค้านการกระท�าของกรรมการอืน่ ๆ  หรอื ฝ่ายบรหิาร ในกรณี
ทีม่คีวามเห็นขดัแย้งในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกัน
ของผู้ถือหุ้นทุกราย

(ช) พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่านเดิมที่พ้นจากต�าแหน่ง  รวมท้ังคัดเลือก เสนอ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ซ) รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร” ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

หน ้ ำ ท่ี และควำมรับผิดชอบต ่อกองทรัสต ์ภำยใต ้ 
กำรบรหิำรจดักำร

(ก) ผู ้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น 
ผู้มวิีชาชพีซึง่ได้รบัความไว้วางใจด้วยความ ระมดัระวงั ซือ่สตัย์ 
สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(ข) บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป ็นไปตามสัญญา 
ก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ค) พิจารณาอนุมัติการซื้อ และ/หรือ ขายทรัพย์สิน
ของกองทรสัต์ โดยการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence)  
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(ง) พิจารณาอนมุตักิารจดัหาแหล่งเงนิทนุให้แก่กองทรสัต์ 
ซึง่รวมถึงแหล่งทีม่าของเงนิทุน จ�านวนข้อก�าหนด และเง่ือนไข
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(จ) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย
ของกองทรัสต์

(ฉ) พิจารณาอนุมตักิารจดัประชมุผูถื้อหน่วยของกองทรสัต์

(ช) พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
ของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(ซ) ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในระบบการควบคุมภายในของ 
กองทรัสต์

(ฌ) คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ รวมท้ังจัดประชุมผู้สอบบัญชีตาม
ความเหมาะสม

(ญ) จดัท�าและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกองทรสัต์ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด

(ฎ) พิจารณาด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรยีน หรอื ข้อพิพาท
เก่ียวกับกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอของ 
ผู้บริหารบริษัท
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3.  หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรอสิระ

(ก) พิจารณาตดิตามและให้ค�าแนะน�าท่ีจ�าเป็นแก่บรษิทัฯ 
ในการด�าเนนิการให้มกีระบวนการจดัท�าและการเปิดเผยข้อมลู
ในรายงานทางการเงินของบรษิทัฯ ในฐานะผูจั้ดการกองทรสัต์
และกองทรัสต์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลา

(ข) พิจารณาตดิตามและให้ค�าแนะน�าท่ีจ�าเป็นแก่บรษิทัฯ 
ในการด�าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ท�างานทีเ่หมาะสมในการท�าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์

(ค) พิจารณาและให ้ความเห็นเ ก่ียวกับรายการท่ี 
เก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกองทรสัต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง 
ท้ังนี้  เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ 
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทรัสต์

(ง) ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ 

จากขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการอิสระท่ีได้ก�าหนด
ไว้ข้างต้น ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องมกีารรายงานให้กรรมการ
อิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการให้ 
ค�าแนะน�าที่จ�าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

(ก) รายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์

(ข) จุดอ่อนและจุดท่ีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับ
ระบบการควบคมุภายในและระบบการท�างานในการท�าหน้าท่ี
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข

4.  หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผู้จดักำรกองทรสัต์

1) หน้าทีท่ั่วไป

ผู ้จัดการกองทรัสต ์จะปฏิบัติหน ้า ท่ี โดยใช ้ความรู ้ 
ความสามารถเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อ 
ผู ้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด 
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งต้ัง
ผู้จัดการกองทรัสต์  แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ หนังสอืชีช้วน วัตถุประสงค์ในการจดัตัง้กองทรสัต์  
ตลอดจนข้อผูกพันท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมในเอกสารที่เปิดเผย 
เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุน และมติ
ของท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์
ต้องไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยรวม

2)  หน้าที่ตามหลักการด�าเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดการ
กองทรสัต์

(ก) มีเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจและ 
ความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้อย่างต่อเน่ือง

(ข) เป ิดเผย ให ้ความเห็น หรือให ้ข ้อมูล ท่ีม ี
ความส�าคญัและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการตดัสนิใจลงทุน
ของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน 
ไม่บดิเบอืน และไม่ท�าให้ส�าคญัผดิ

(ค) ไม่น�าข ้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีผู ้จัดการ 
กองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรือ
ท�าให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวม 
ของกองทรสัต์

(ง) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให ้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ต้องด�าเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุน 
ได้รบัการปฏิบตัทิีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม

อนึง่ เพ่ือป้องกันการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์อันอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ
หน้าทีต่ามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ตกลงว่า การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่มีผลประโยชน์อื่น 
ทีอ่าจขดัแย้งกับผลประโยชน์ทีด่ท่ีีสดุของกองทรสัต์ และหากมี
กรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถ
แสดงได้ว่ามีกลไกท่ีจะท�าให้เชื่อมั่นได้ว่า การบริหารจัดการ
กองทรัสต์จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของกองทรัสต์และ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต์โดยรวม

(จ) ปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์ ฯ  
พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด�าเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพที่ก�าหนดโดยสมาคมที่เก่ียวเนื่องกับ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย ์
ทีส่�านักงาน ก.ล.ต. ยอมรบั โดยอนุโลม และไม่สนับสนนุ สัง่การ 
หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใด ๆ ในการปฏิบัติที่อาจฝ่าฝืน
กฎหมายหรอืข้อก�าหนดดงักล่าว

(ฉ) ผู ้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของทรัสตี ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่รวมถึงการขออนุมติั การขอความเห็นชอบ 
หรอืการเปิดเผยข้อมลูทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการ
กองทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ หรือข้อมูลอื่นท่ีควรแจ้งให้ทราบ 
ต่อทรัสตี ส�านักงาน ก.ล.ต หรือ ตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งให้รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

40 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(1) จดัท�าและจดัเก็บข้อมลูและเอกสารหลกัฐาน 
ต่าง ๆ  ในการบรหิารจดัการ การควบคมุภายใน และการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบ
การจัดการในเรื่องใด ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องให้ความร่วมมือ 
ในการน�าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งให้เข้าไป 
ตรวจสอบในสถานทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย์ตามทีท่รสัตร้ีองขอ 
เพ่ือให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่าผู้จัดการ
กองทรสัต์ไม่ปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมาย หรอืข้อก�าหนดแห่งสญัญา
ก่อตั้ง ทรัสต์ หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์  
ท้ังน้ี ในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์  
ทรสัตจีะต้องแจ้งให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ทราบล่วงหน้าตามสมควร 
และหากอสงัหารมิทรพัย์นัน้ให้เช่าไปแล้ว ระยะเวลาทีท่รสัตแีจ้ง 
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาแจ้งขอตรวจทรัพย์ท่ีเช่า 
ทีก่�าหนดไว้ในสญัญาเช่า

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าท่ีจดัท�าและจดัส่ง 
ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดโครงสร้างรายได้ 
ของกองทรสัต์ วิธีการจดัหาและจดัเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ทีส่ามารถเรยีกเก็บจากกองทรสัต์ สญัญาทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ 
ได้ท�าในนามกองทรสัต์กับบรษิทัฯหรอืบคุคลต่าง ๆ  การเข้าลงทุน 
เพ่ิมเตมิ การจ�าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ และการก่อภาระหนีใ้ห้แก่ 
ทรสัต ี เพ่ือให้ทรสัตนี�ามาวางแผนปฏิบตังิานในการก�ากับดแูล
และตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และ 
การเปิดเผยข้อมลูของกองทรสัต์ดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

(3) ผูจั้ดการกองทรสัต์ต้องจดัให้มกีารประกันภัย 
เพ่ือประกันภัยความรับผิดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจ 
หรือการปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์  
ตลอดจนการปฏิบตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ในวงเงนิทีเ่พียงพอและเหมาะสม 

3) หน้าท่ีในการท�าธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์
เพือ่กองทรสัต์

ในการท�าธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกองทรัสต์ 
ผู ้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ดังต่อไปนี้

(ก) ด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจ�าหน่าย จ่าย โอน 
อสังหาริมทรัพย์ หรือการเข ้าท�าสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผล 
ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

(ข) ด� า เ นินการ เ พ่ือให ้มั่ น ใจได ้ ว ่ าการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ของกองทรัสต ์ เป ็นไปอย ่างเหมาะสม  
โดยอย่างน้อยต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(1) ประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหาร 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์น้ัน ๆ ก่อนรับเป็นผู้จัดการ 
กองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
เพ่ือกองทรสัต์ แล้วแต่กรณี

(2) วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการ 
ตรวจสอบและสอบทาน (การท�า Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย์
ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัใินการจดัการกองทนุและทรสัต์ 
ทีล่งทนุในอสงัหารมิทรพัย์ซึง่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังาน  
ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ตลอดจนการประเมนิความเสีย่งด้านต่าง ๆ   
ทีอ่าจเกิดจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์นัน้ ๆ  พร้อมทัง้จดัให้มี 
แนวทางการบริหารความเส่ียงด้วย ท้ังน้ี ความเสี่ยงดังกล่าว
ให้หมายความรวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
หรอืก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์ (ถ้าม)ีเช่น ความเสีย่งท่ีอาจเกิดจาก 
การก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์ 
จากอสงัหารมิทรพัย์ได้

(ค) ผู ้ จั ดการกองทรัสต ์ต ้ องจัดให ้มีการประชุม 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีก�าหนดในสัญญาก่อตั้ง ทรัสต์ โดย
กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ สามารถเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหน่วยทรสัต์เพ่ือใช้สิทธิในการประชมุ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต์ได้ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีกรรมการอสิระของผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ อาจก�าหนดให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์หรือทรัสตีเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้อืหน่วยทรัสต์ 
โดยท่ีในการประชุมน้ันไม่มีวาระใดท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ 
ทรสัตอีาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในวาระการประชุมท่ีผู้จัดการกองทรัสต์อาจม ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจก�าหนดให้กรรมการอิสระ 
ของผู ้จัดการกองทรัสต ์ หรือทรัสตีเป ็นผู ้รับมอบฉันทะ 
จากผู้ถือหน่วยทรัสต์

นอกจากนี้ ในวาระการประชุมที่ทรัสตีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจก�าหนดให้กรรมการอิสระ
ของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ง) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการด�าเนินการเพ่ิมทุน
ของกองทรัสต์ และลดทุนช�าระแล้วของกองทรัสต์ตามเหตุ  
และกระบวนการที่ก�าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(จ) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ ให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ด�าเนินการและ ให้ความร่วมมือตามที่จ�าเป็นเพื่อให้ 
การส่งมอบงานแก่บคุคลท่ีจะเข้ามาปฏิบตัแิทนส�าเรจ็ลลุ่วงไป
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(ฉ) ในกรณีที่มีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค�าปรึกษา
หรือค�าแนะน�าเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ 
การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู ้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 (1) ด�าเนินการให้ที่ปรึกษาซึ่งได้รับการคัดเลือกแจ้ง
การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนพิจารณา

 (2) ไม ่ให ้ที่ปรึกษาผู ้ ท่ีมีส ่วนได ้ เสียในเรื่องท่ี 
พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาใน
เรื่องนั้น

(ช) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัท�างบการเงนิของกองทรสัต์ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 
ภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี โดยงบการเงิน 
ที่ จัดท�า น้ันต ้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น 
โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.

(ซ) จัดท�าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามที่ก�าหนดในสัญญา 
ก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ 

(ฌ) จัดท�าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี  
ส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์  
ตามทีก่�าหนดเอาไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ กฎหมายอืน่ 
ท่ีเก่ียวข้อง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่ง 
รายงานประจ�าปีของกองทรัสต์พร้อมกับหนังสือนัดประชุม
สามัญประจ�าปีให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างม ี
นัยส�าคัญหรือข ้อมูลอื่นท่ีควรแจ้งให ้ทราบ นอกจากนี้  
ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าท่ีชีแ้จง จดัส่งเอกสาร หรอืหลักฐาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ด�าเนินการหรืองดเว้นการด�าเนินการตามที่
ส�านักงาน ก.ล.ต. มีค�าสั่งหรือร้องขอ

(ญ) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�าให้เกิดข้อสงสัย 
ในความเป็นอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในการพิจารณาคดัเลอืกหรอืซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจน
หลกัทรพัย์ และบรกิารอืน่ใดให้แก่กองทรสัต์ ห้ามมใิห้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 
และพนักงานทุกคนของผู้จัดการกองทรัสต์รับค่านายหน้า/ 
ค่าธรรมเนยีม อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาคดัเลอืกหรอืซือ้ขาย
อสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์

(ฎ) ผู ้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีเปิดเผยส่วนได้เสีย 
หรือการได้รับประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคล 
ทีเ่กีย่วโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต์จากบรษิทัหรอืบคุคลทีเ่ป็น
คูค้่ากบักองทรสัต์ไว้ในหนงัสอืชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ท�ารายการต่าง ๆ  และรายงานประจ�าปีของกองทรสัต์ เพ่ือผูล้งทุน
และทรสัตจีะใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาความเป็นอสิระ
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการเข้าท�าธุรกรรมต่าง ๆ  เพ่ือกองทรสัต์ 
และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนั้น

ท้ังน้ี “บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์”  
ให้ใช้นยิามตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน

ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ท่ีต้องพิจารณา 
เปิดเผย เช่น เจ้าหนี ้ลกูหน้ี ผูค้�า้ประกันหรอืได้รบัการค�า้ประกัน 
การถือหุ้นระหว่างกัน หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร 
เป็นกลุม่เดียวกัน การให้หรอืรบับรกิาร การซือ้ขายระหว่างกัน 
และการออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่กัน เป็นต้น

(ฏ) ติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์  
ท�ารายงานกระจายยอดประโยชน์ตอบแทน และด�าเนนิงานอืน่ใด
ทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งดงักล่าวโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ 
และอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทนได้

(ฐ) ตดิต่อ ประสานงาน และให้ข้อมลูต่อหน่วยงานราชการ 
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงย่ืนเอกสาร และน�าส่งค่าธรรมเนียม ภาษี
โรงเรือนและที่ดินหรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์หรือ
เกิดจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนที่กองทรัสต์มีหน้าที่ 
ต้องช�าระต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากทรสัต ีและด�าเนินการหักภาษหีกั ณ ท่ีจ่ายท่ีกองทรสัต์มหีน้าที่
หัก ณ ท่ีจ่าย โดยอาจมอบหมายให้บคุคลอืน่ด�าเนินการแทนได้

4) หน้าท่ีในการบรหิารจดัการกองทรสัต์

(ก) เพ่ือให้การดแูลจดัการกองทรสัต์ตามท่ีได้รบัมอบหมาย
จากทรสัตเีป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ ให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีระบบงานท่ีมีคุณภาพและสามารถ
รองรบังานในความรบัผดิชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อย
ต้องมีระบบงานดังต่อไปนี้

(1) การก�าหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์
และระบบการจัดโครงสร้างเงินทุน การพิจารณาคัดเลือก 
การลงทุน และการจดัท�าแผนกลยุทธ์ในการจดัหาผลประโยชน์
ของอสงัหารมิทรพัย์

42 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(2) ระบบการก�ากับดแูล บรหิาร และจดัการความเสีย่ง
ทีเ่ก่ียวข้องกับการลงทุนของกองทรสัต์ เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ และเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต์โดยรวม

(3) ระบบการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน
กับผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(4) ระบบการคัดเลือกบุคลากรและผู้รับมอบหมาย 
ในงานท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการของกองทรัสต์เป็นผู ้
มคีณุสมบัตเิหมาะสมตามลกัษณะงานทีป่ฏิบตัิ

(5) ระบบในการตดิตาม ก�ากับดแูลให้ผูจ้ดัการและ
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการของกองทรสัต์ปฏิบติังาน 
ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติ  
ทรัสต์ฯ ประกาศ กฎ หรือค�าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�านาจ 
แห่งกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับ 
การด�าเนนิการของกองทรสัต์

(6) ระบบรองรับการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต ์
ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในสญัญาก่อตัง้ ทรสัต์ และตามหลักเกณฑ์
ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์ 

(7) ระบบปฏิบตักิารด้านงานสนับสนนุ (Back office) 

(8) ระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(9) ระบบการตดิต่อสือ่สารกับผูล้งทนุและการจดัการ
กับข้อร้องเรยีนของผูล้งทนุ

(10) ระบบการจดัการกับข้อพิพาททางกฎหมาย 

ทั้งนี้ การจัดให้มีระบบงานที่กล่าวมาข้างต้นท้ังหมด
น้ี ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องเป็นผู้จัดท�าข้ึนด้วยตนเอง เว้น
แต่เป ็นกรณีการจัดระบบปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน  
ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บคุคลอืน่ด�าเนินการแทน
ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ก า ร ม อ บ ห ม า ย ต ้ อ ง ไ ม ่ มี ลั ก ษ ณ ะ ท่ี อ า จ 
ส ่ งผลกระทบต ่อประสิท ธิภาพของการปฏิบัติหน ้ าที ่
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์

(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้
อย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีผู้รับด�าเนินการไม่สามารถด�าเนินการ 
ต่อไปได้

(3) ใ น ก ร ณีที่ มี การ ม อ บ หม ายง าน เ ก่ีย ว กับ 
การลงทุนในทรัพย์สินอื่นของกองทรัสต์ ต้องมอบหมายให้กับ 
ผูท้ีส่ามารถด�าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ดี การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู ้รับ
ด�าเนินการข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและการด�าเนินการจัดการลงทุน 
ระบบการก�ากับดูแล บริหาร และจัดการความเส่ียง ระบบ 
ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการคัด
เลอืกบคุลากรและผูร้บัมอบหมายในงานท่ีเก่ียวข้อง และระบบ 
การติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียน
ของผู้ลงทุน

(ข) บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 
แห่งสัญญาก่อต้ังทรัสต์และดูแลรักษาประโยชน์ของผู ้ถือ 
หน่วยทรสัต์ ทัง้นี ้หากทรสัตใีนนามกองทรสัต์ได้เข้าท�าสญัญาใด ๆ  
กับบคุคลภายนอก (เช่น สญัญากู้เงนิทีท่รสัตใีนนามกองทรสัต์
เข้าท�ากับผู้ให้กู้) ท่ีก�าหนดให้ทรัสตีในนามกองทรัสต์มีหน้าที่ 
ต้องปฏิบตัติามสญัญาดังกล่าวซึง่อาจส่งผลต่อการด�าเนนิงาน 
ในการบริหารจัดกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ให้ทรัสตี 
แจ้งข้อก�าหนดและเงือ่นไขตามสญัญาทีก่องทรสัต์มคีวามผกูพัน 
กับบุคคลภายนอกและอาจส่งผลต่อการด�าเนินงานในการ
บริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการ
กองทรัสต์ทราบ เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับหนังสือดังกล่าว
จากทรัสตีแล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ถือปฏิบัติตามข้อก�าหนด
และเงื่อนไขตามที่ทรัสตีก�าหนดไว้ในหนังสือนั้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้
กองทรัสต์กระท�าผิดสัญญาใด ๆ ที่ทรัสตีได้เข้าท�าไว้ในนาม 
กองทรัสต์กับบุคคลภายนอก

(ค) คัด เลือกและตรวจสอบ (Due D i l igence) 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยความรอบคอบ
และระมดัระวัง โดยต้องบนัทึกและจดัเก็บข้อมลู รวมทัง้เอกสาร
หลักฐานเก่ียวกับการคัดเลือก การตรวจสอบ และการตัดสิน
ใจท่ีจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหน่ึงให้แก ่
กองทรัสต์ไว้ด้วย ทั้งนี้ การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due  
Diligence) อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะให้กองทรัสต์ไปลงทุน  
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดการ
กองทุนและทรสัต์ท่ีลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ซึง่ส�านักงาน ก.ล.ต.  
ประกาศก�าหนด โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามเป็นมาตรฐาน 
ขั้นต�่าในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์
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(ง) ด�าเนินการต่าง ๆ ให้มัน่ใจได้ว่าได้จัดการด้านการเงนิ
และมลูค่าเชงิเศรษฐกิจของสนิทรพัย์ของกองทรสัต์อย่างมอือาชพี
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ อาทิ

(1) ก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและ 
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
ข้อผกูพันทีก่�าหนดไว้ในสญัญาก่อต้ังทรสัต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนังสอืชีช้วน

(2) ก�าหนดวงเงินการก่อภาระหนี้และควบคุม 
ไม่ให้เกินทีก่�าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนังสอืชีช้วน

(3) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์
การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้ง ทรัสต์ 
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หนงัสอืชีช้วน 
หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ 
และค�าสัง่ทีเ่ก่ียวข้องอืน่ใด

(4) บรหิารกระแสเงนิสดของกองทรสัต์ 

(5) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์
แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

(6) จดัให้มกีารประกันภยัเพ่ือคุม้ครองความเสยีหาย
ทีอ่าจเกิดขึน้กับอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ และประกันภยั
ส�าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม (เช่น ครอบคลมุอาคารสิง่ปลกูสร้าง รวมถึงโครงสร้าง
อาคาร ระบบน�า้ ระบบไฟฟ้า) ทีท่�าให้ทรพัย์สนิของกองทรสัต์
สามารถจดัหาผลประโยชน์ 

(7) จดัให้มกีารวางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกิจ
ของผู้เช่าที่เหมาะสมส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
(Tenant Mix)

(8) ควบคุมดูแลให ้ผู ้ เช ่ าปฏิบัติตามเงื่ อนไข 
ของสญัญาเช่า

(9) ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ท่ีใช้บงัคับกับอสงัหารมิทรพัย์ท่ีกองทรสัต์ได้ลงทนุ

(10) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีตเพ่ือก�าหนด
เงื่อนไขในการปล่อยเช่าและจัดท�าสัญญาเช่าให้เหมาะสม
และประเมินผลความถูกต้องของการติดตามเรียกเก็บค่าเช่า  
เพ่ือบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หรือตัดหนี้สูญ หรือบันทึก 
หนีส้ญูรบัคืน (ในกรณีท่ีเรยีกเก็บเงนิได้ภายหลงัตดัหน้ีสญู) 

(11) จดัให้มรีะบบดูแลรกัษาความปลอดภยัของอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทุน เช่น ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  
ระบบการตดิต่อสือ่สาร และการจดัการเมือ่เกิดเหตฉุกุเฉนิ

(12) ก�าหนดและใช้นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 
ในการบริหาร บ�ารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
ทีก่องทรสัต์ได้ลงทุน

(จ) ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิหรือ 
สทิธิโดยถูกต้องในอสงัหารมิทรพัย์ท่ีลงทุน รวมท้ังสญัญาต่าง ๆ   
ที่กองทรัสต์เข ้าไปเป็นคู ่สัญญามีการจัดท�าโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมายและมผีลผกูพันหรอืสามารถใช้บงัคบัได้ตามเงือ่นไข 
ที่ก�าหนดในสัญญาดังกล่าว

(ฉ) จัดให้มีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานท้ังหมด 
ทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนินงานของกองทรสัต์ หนงัสอืเชญิประชมุ 
ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
หน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน รายงานประจ�าปีของกองทรัสต์  
งบการเงนิ และเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชขีองกองทรสัต์  
และการปฏิบติัตามกฎระเบยีบต่าง ๆ  ท่ีมผีลใช้บงัคับกับกองทรสัต์ 
และทรพัย์สนิทีล่งทุน โดยเกบ็รกัษาข้อมลูและเอกสารดงักล่าว
ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา 
อย่างน้อย 5 ปีนับแต่วนัท่ีมกีารจดัท�าเอกสารหรอืข้อมลูดงักล่าว

(ช) จัดท�าและเผยแพร่งบการเงินรายงานประจ�าปีและ
ข้อมลูอืน่ใดเกีย่วกับกองทรสัต์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดในกฎหมาย สัญญาก่อตั้งทรัสต์  
สัญญาแต่งต้ังผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน รวมทั้งข้อบังคับ 
ของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการจัดท�า
และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ในเน้ือหาข้อมูลท่ีประกาศหรือเผยแพร่ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
และผู้ลงทุนทั่วไป โดยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบที่ท�าให้ 
มั่นใจได้ว ่าข้อมูลท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน หนังสือเชิญประชุม 
ผูถ้อืหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศตีพิมพ์ หรือเอกสาร 
เผยแพร่อื่นใด ได้รับการตรวจสอบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน 
ไม่ขาดข้อมลูส�าคญั และได้ให้ข้อมลูทีเ่พียงพอต่อการตดัสนิใจ
ลงทุนแล้ว รวมท้ังเป็นไปตามกฎหมายประกาศและข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว

44 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(ซ) ดแูลให้ผูถื้อหน่วยทรสัต์ได้รบัข้อมลูท่ีถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอก่อนทีจ่ะใช้สทิธิออกเสยีงในการอนมุตัเิรือ่งต่าง ๆ  
รวมทั้งได้รับข้อมูลนั้นล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีก�าหนด 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

(ฌ) ควบคมุดแูลให้กองทรสัต์ปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมาย 
หรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ก�ากับดูแลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์ 
รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

(ญ) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู ้ ถือหน่วยทรัสต ์
ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กล่าวคือ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของก�าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี  
ซึ่งหมายความรวมถึงก�าไรสุทธิท่ีอ ้างอิงสถานะเงินสด 
ของกองทรัสต์ โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบป ี
บัญชหีรอืรอบระยะเวลาบญัชท่ีีมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนน้ัน  
แล ้วแต ่กรณี แต ่อย ่างไรก็ดี  ในกรณีท่ีกองทรัสต ์ ยังม ี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

(ฎ) ในกรณีท่ีสัญญาก่อต้ังทรัสต์ก�าหนดให้ผู ้จัดการ 
กองทรัสต ์สามารถเบิกจ ่ายทรัพย ์สินของกองทรัสต ์ได ้  
การเบิกจ่ายดังกล่าวกระท�าได้เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเบิกจ่าย
จากบัญชีเพ่ือการด�าเนินงานประจ�าวัน ภายใต้วงเงินที่ได้รับ 
การอนุมัติจากทรัสตี และต้องจัดท�าและจัดส่งรายงาน 
การเบกิจ่ายให้แก่ทรสัตเีพ่ือให้ทรสัตสีามารถตรวจสอบรายการ
ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สมควร

(ฏ) ด�าเนินการจดัท�า และ/หรอื จดัส่งและรบัรองความถูกต้อง 
ของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาแต่ง
ตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้แก่ทรัสตี และ/หรือ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงไม่จ�ากัดเพียง ข้อมูลเก่ียวกับ 
การค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์และ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
รายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

45รายงานประจำาปี 
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1) หน้ำท่ีในกำรบรหิำรอสังหำรมิทรพัย์

(ก) ด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่ารายได้ท่ีเกิดข้ึนจาก
อสังหาริมทรัพย์นั้นได้มาโดยวิธีการให้เช่าหรือวิธีการอื่นใด 
และบรหิารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์
ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(ข) จัดหาผู้เช่ารายย่อยเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีในอสังหาริมทรัพย์ 
ประสานงาน รวมถึงเจรจากับผู้เช่ารายย่อยในการเข้าท�า
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นใดท่ีเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารงานให้เป็นไปตามสัญญา 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ค) เรียกเก็บ ติดตาม ทวงถามให้ผู้เช่ารายย่อยช�าระ 
เงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ 
การจดัเก็บค่าธรรมเนยีม ค่าปรบั และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
และหนีส้นิใด ๆ  (หากม)ี และการออกใบก�ากับภาษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ 
ชัว่คราว และใบเสรจ็รบัเงนิ ในนามของกองทรสัต์ และน�าส่งเงนิ 
ดังกล่าวให้แก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยโอนไปยงับญัชขีองกองทรสัต์ 
ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ก�าหนด

(ง) ด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เช่ารายย่อยปฏิบัติตาม
สัญญาท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีผู้เช่ารายย่อย
เป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด

(จ) บ�ารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ให ้อยู ่ในสภาพท่ีด ี
เพ่ือพร้อมน�าออกให้เช่าหรอืขาย ซึง่รวมถึงการซ่อมแซม ปรบัปรงุ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมท่ีจะใช ้
หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา

(ฉ) ก�ากับดูแลให้มกีารประกันวนิาศภยัต่ออสังหารมิทรพัย์ 
และประกันภัยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 
ให้มีความคุ ้มครองเพียงพอตามจ�านวนและมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์หลักท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน พร้อมท้ังระบุ 
กองทรัสต์เป ็นผู ้รับผลประโยชน์ โดยให้การประกันภัย 
ทัง้สองกรณีเป็นไปตามรายละเอยีดและขอบเขตความคุม้ครอง
ที่ผู้จัดการกองทรัสต์ก�าหนด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้แต่งตัง้ บรษิทั งานสมบรูณ์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัท่ีมผีูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกันกับ TIP เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

เพ่ือด�าเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 โดย บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 และมีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายหรือให้เช่าอาคารคลังสินค้า 
และโรงงานส�าเร็จรูป แก่ผู้ประกอบการทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากว่า 20 ปี 

สรปุข้อมูลส�ำคญัของผู้บรหิำรอสังหำรมิทรพัย์

ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โครงสร้างผู้ถือหุ้น (1) นายฐานวัฒน์  ไกรศักดาวัฒน์ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 35

(2) นางสมศรี  ไกรศักดาวัฒน์ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 25

(3) นางพรทิพย์  พิบูลนครินทร์ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 20

(4) นายพรสิน  ไกรศักดาวัฒน์ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 20
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(ช) พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสังหาริมทรัพย ์
ก่อนส่งมอบให้แก่ผู ้ เช ่ารายย่อยหรือกองทรัสต์ รวมถึง 
ส่งรายงานการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู ้จัดการ 
กองทรัสต์ เมื่อมีการท�าสัญญาเช่าและสัญญาบริการใหม่  
ต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการ หรือเมื่อสัญญาเช่าหรือ
สัญญาบริการเดิมสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี

(ซ) รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูลและเอกสาร 
ทั้ งหมดเ ก่ียว กับอสั งหาริมทรัพย ์หรื อกรรมสิท ธ์ิหรื อ 
สิทธิประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู ้จัดการกองทรัสต์  
และ/หรือ ทรัสตี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะสัญญาต่าง ๆ  
ท่ีจัดท�าข้ึนระหว่างผู ้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี  
กับบุคคลภายนอกเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือประโยชน์
ของกองทรัสต์

(ฌ) ตรวจสอบและช�าระค่าใช้จ่ายใด ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญา 
ท่ีท�ากับผูเ้ช่ารายย่อยหรอืสญัญาอืน่ใดเก่ียวกับอสงัหารมิทรพัย์ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติ

(ญ) จัดเตรียมและเสนอรายงานประจ�าเดือนซึ่งแสดงถึง
รายรบั-รายจ่าย เงนิค้างรบั และเงนิค้างจ่าย และบญัชทีดลอง
รายเดือนที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์  
รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ฎ) จัด เตรียมและเสนอรายงานประจ�าไตรมาส 
ในเรื่องสภาวะตลาดซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับการเคลื่อนไหว
ของสภาวะตลาดและจ�านวนของลูกค้าท่ีเข้ามาเย่ียมชม
อสังหาริมทรัพย์ในแต่ละไตรมาส

(ฏ) จัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปีในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และน�าเสนอแผนการด�าเนินงานประจ�าป ี
ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อผู้จัดการกองทรัสต์

2) หน้ำท่ีในกำรจัดท�ำบัญชีและรำยงำน เอกสำร 
กำรจดักำร และกำรตรวจสอบภำยใน

(ก) จดัให้มบีญัชแีละรายงานต่าง ๆ  ตามท่ีได้รบัมอบหมาย
จากผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงรายงาน
รับช�าระหน้ีประจ�าวัน รายงานลูกหนี้ค้างช�าระ ณ วันท�าการ
สุดท้ายของเดือน รวมท้ังเอกสารหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ 
รายได้จากการด�าเนินงานโดยรวมของกองทรสัต์ และค่าใช้จ่าย 
ในการบรหิารจดัการ เพ่ือจดัส่งบญัชรีายงานและเอกสารดงักล่าว 
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

(ข) บริหารจัดการเงินสดย่อยหมุนเวียน (Petty Cash) 
ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติ รวมถึงจัดเตรียมรายงาน
การใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส�าหรับเบิกเงินคืนจากผู้จัดการกองทรัสต์

(ค) อ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit) โดยผู้จัดการกองทรัสต์ตามท่ีผู ้จัดการ 
กองทรัสต์ร้องขอ

3) หน้ำท่ีในกำรท�ำกำรตลำด

(ก) ให้ค�าแนะน�าแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรือ่งท่ีเก่ียวข้อง 
กับการจัดการและการตลาดของอสังหาริมทรัพย์โดยรวม 
ตลอดจนกลยุทธ์ด ้านการลงทุนและนโยบายการลงทุน  
เพื่อให้การด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(ข) ท�าการตลาดและจัดหาผู ้เช่ารายย่อย ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะการอ�านวยความสะดวกในการเยี่ยมชม
อสังหาริมทรัพย์ตามท่ีได้รับการร้องขอ การตอบข้อสงสัย  
การให้ข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกับอสงัหารมิทรพัย์ และกิจกรรมอืน่ใด
ที่น�ามาซึ่งรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 

(ค) ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับสภาพ
หรอืแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และผลกระทบ
ที่จะมีต่อกองทรัสต์จากสภาวะดังกล่าว
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ทรัสตี
สรปุข้อมูลส�ำคญัของทรสัตี

ชื่อทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โครงสร้างผู้ถือหุ้น (1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 99
(2) ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 0.01 

เลขทะเบียนบริษัท 0105535048398

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตี ใบอนุญาตจากส�านักงาน ก.ล.ต. วันที่ 18 กันยายน 2556

โทรศัพท์ 02 949 1500

โทรสาร 02 949 1501

Website www.scbam.com

(ข) ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่า 
การด�าเนินการดังกล่าวหรือเรื่องที่ขอมติไม่สามารถกระท�าได้ 
หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

(4) ทรสัตมีหีน้าทีบ่งัคบัช�าระหน้ีหรอืดแูลให้มกีารบังคับ 
ช�าระหนี้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์ 
กับบุคคลอื่น

(5) ในกรณีท่ีไม่มีผู้จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ท�าให้ 
ผู ้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้ทรัสตี 
เข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ ทัง้น้ี ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามทีก่�าหนด
ไว้ในประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที่จัดการ 
กองทรัสต์ตามความจ�าเป็นเพ่ือป้องกัน ยับย้ัง หรือจ�ากัดมิให ้
เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ 
ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ 
ในการด�าเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่น
จัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างน้ันก็ได้ ท้ังน้ีภายในขอบเขต 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทั้ง
มอี�านาจในการจดัให้มผีูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ตามอ�านาจ
หน้าที่ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ

หน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบของทรสัตี

(1) ทรัสตีมีหน้าท่ีจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์
สจุรติ และระมดัระวงัเย่ียงผูม้วีชิาชพี รวมท้ังด้วยความช�านาญ 
โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัต์โดยรวม รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์ วัตถุประสงค์ 
ในการจัดตั้งกองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้อผูกพัน
ที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)

(2) ทรสัตมีหีน้าท่ีตดิตามดแูลและตรวจสอบให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) ด�าเนินการ
ในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์  
สัญญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง และประกาศอื่นท่ีเก่ียวข้องตามที ่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

(3) ทรสัตมีหีน้าทีเ่ข้าร่วมในการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
ทุกครัง้ โดยหากมกีารขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต์เพ่ือด�าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ตอบข ้อซักถามและให ้ความเห็นเก่ียวกับ 
การด�าเนินการดังกล่าวหรือเรื่องที่ขอมติว่าเป็นไปตามสัญญา 
ก่อตัง้ทรสัต์หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องหรอืไม่
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(6) ทรสัตมีสีทิธิ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบในการจดัการ 
กองทรัสต์ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของกฎหมายหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(7) ในกรณีทีก่องทรสัต์มนีโยบายการลงทนุในทรพัย์สนิอืน่ 
ท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าว 
อาจด�าเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่น 
ที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมายโดยจะเป็นไปตาม 
ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยในกรณีท่ีมอบหมายให ้
บุคคลอืน่ทีม่ใิช่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูร้บัด�าเนนิการ ต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด�าเนินการ 
ในงานท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกับ 
การให้บคุคลอืน่เป็นผูร้บัด�าเนนิการในงานทีเ่ก่ียวกับการลงทนุ
ของกองทุนโดยอนุโลม 

(8) ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังาน ก.ล.ต.  
หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค�าสั่ง หนังสือเวียน  
ค�าผ่อนผนั ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค�าสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อันท�าให้ 
ต ้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี 
จะต้องด�าเนินการตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก�าหนดเพ่ือแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้เพ่ือให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค�าสัง่ทีเ่ปลีย่นแปลง
หรอืแก้ไขเพ่ิมเตมิดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมตจิากผูถื้อหน่วยทรสัต์

(9) ห้ามมใิห้ทรสัตนี�าหนีท้ีต่นเป็นลกูหนีบ้คุคลภายนอก
อันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทรัสตีไปหักกลบลบหน้ี
กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ ทรัสตีอันสืบเนื่องมาจาก 
การจัดการกองทรัสต์ ท้ังน้ี การกระท�าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามน้ี ให้ 
การกระท�าเช่นนั้นตกเป็นโมฆะ

(10) ในกรณีที่ทรัสตีเข้าท�านิติกรรมหรือท�าธุรกรรมต่าง ๆ  
กับบุคคลภายนอก ให้ทรัสตีแจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบ 
เป ็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเข ้าท�านิติกรรมหรือธุรกรรม 
กับบุคคลภายนอกว่าเป็นการกระท�าในฐานะทรัสตี 

(11) ให้ทรัสตีจัดท�าบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยก 
ต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอ่ืน ๆ ของทรัสตี ในกรณี 
ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดท�าบัญชีทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบันทึก
บญัชใีห้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั รวมท้ังแยกกองทรสัต์
ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่น 
ที่ทรัสตีครอบครองอยู่ 

(12) ในกรณีท่ีทรสัตมีไิด้ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อ (11) 
จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัว
ของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์
และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง  
ให้สันนิษฐานว่า

(ก) ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์

(ข) ความเสียหายและหน้ีท่ีเกิดจากการจัดการ
ทรัพย ์สินท่ีปะปนกันอยู ่ น้ันเป ็นความเสียหายและหน้ี 
ที่เป็นส่วนตัวของทรัสตี

(ค) ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจัดการทรัพย์สิน 
ที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์

ทรพัย์สินท่ีปะปนกันอยู่ตามวรรคหน่ึง ให้หมายความ
รวมถึงทรัพย์สินท่ีถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจาก
ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นด้วย

(13) ในกรณีท่ีทรสัตมีไิด้ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อ (11) 
จนเป็นเหตใุห้กองทรสัต์แต่ละกองปะปนกันจนมอิาจแยกได้ว่า 
ทรพัย์สนิใดเป็นของกองทรสัต์ใด ให้สนันษิฐานว่าทรพัย์สนิน้ัน  
รวมท้ังทรัพย์สินที่ ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไป 
จากทรัพย์สินน้ันและประโยชน์ใด ๆ หรือหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น 
จากการจดัการทรพัย์สนิดังกล่าว เป็นของกองทรสัต์แต่ละกอง
ตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่น�ามาเป็นต้นทุนที่ปะปนกัน

(14) การใช ้อ�านาจและการปฏิบัติหน ้าที่ของทรัสตี 
ในการจัดการกองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตี 
จะมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่

(ก) การท�าธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องท�าเฉพาะตัว 
และไม่จ�าเป็นต้องใช้วิชาชพีเย่ียงทรสัตี

(ข) การท�าธุรกรรมท่ีโดยท่ัวไปผู้เป็นเจ้าของทรพัย์สนิ
ซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะ 
ท�านองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระท�าในการมอบหมาย 
ให้บคุคลอืน่จดัการแทน

(ค) การเก็บรกัษาทรพัย์สนิ การจดัท�าสมดุทะเบยีน
ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปันผล  
หรอืการปฏบิตังิานด้านการสนบัสนุนให้บรษิทัในเครอืของทรสัตี 
หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืนายทะเบยีนรายอืน่ท่ีได้รบัอนุญาต
จากตลาดหลกัทรพัย์ด�าเนนิการได้
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(ง) เรื่องอื่นใดท่ีผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้รับผิดชอบ 
และด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว ้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์  
หรอืหลกัเกณฑ์ในประกาศที ่ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี กร. 14/2555  
และประกาศท่ี สช. 29/2555 หรอืประกาศหรอืข้อก�าหนดอืน่ใด
ทีเ่ก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง  
ให้การทีท่�าไปนัน้ผกูพันทรสัตเีป็นการส่วนตวัไม่ผกูพันกองทรสัต์

(15) ในกรณีท่ีทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต ์
โดยชอบตามข้อ (14) ทรัสตีต ้องเลือกผู ้รับมอบหมาย 
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และต้องก�ากับดูแลและ
ตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้วยความระมัดระวัง
และความเอาใจใส่ โดยต้องก�าหนดมาตรการในการด�าเนินงาน 
เ ก่ียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 
ในประกาศที่ กข. 1/2553 ดังนี้

(ก) การคัดเลือกผู ้ที่ สมควรได ้ รับมอบหมาย 
โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร 
ของผู้ท่ีได้รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน ์
ของผูร้บัมอบหมายงานและกองทรสัต์

(ข) การควบคมุและประเมนิผลการปฏบิตัขิองผูไ้ด้รบั
มอบหมายงาน

(ค) การด�าเนินการของทรสัตเีมือ่ปรากฏว่าผูท่ี้ได้รบั
มอบหมายไม่เหมาะสมท่ีจะได้รบัมอบหมายงานอกีต่อไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก�าหนด 
รายละเอยีดในการปฏิบตัขิองทรสัตใีนกรณีดงักล่าวได้

(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่น 
จัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ (14) หากมีค่าใช้จ่าย 
หรือทรัสตีต้องช�าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภายนอก
ด้วยเงินหรือทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบ 
ตามความจ�าเป ็นอันสมควร ให ้ทรัสตีมีสิทธิได ้รับเงิน 
หรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สัญญาก่อต้ังทรัสต ์
จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่

สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหน่ึง 
ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู ่ก่อนผู ้ถือหน่วยทรัสต์และ 
บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์  
และเป็นสิทธิท่ีอาจบังคับได้ในทันที โดยไม่จ�าต้องรอให้มีการ 
เลิกทรัสต์ และในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนรูป หรือ 
เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพ่ือให้มีเงินหรือทรัพย์สิน 
คืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอ�านาจด�าเนินการดังกล่าวได้แต่ต้อง
กระท�าโดยสจุรติ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขและวิธีการ
ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

(17) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ (16) จนกว่าทรัสตี 
จะได้ช�าระหน้ีท่ีมีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ 
เป็นหน้ีท่ีอาจหักกลบลบหน้ีกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

(18) ในกรณีทีท่รสัตีจดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทีก่�าหนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ ทรัสต ี
ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์

ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
เพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ 
จากส�านักงาน ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะจดัการกองทรสัต์เป็นอย่างอืน่ 
ให้ต่างไปจากทีก่�าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ได้ และหากทรสัต ี
ได้จัดการตามที่ได้รับความเห็นชอบน้ันด้วยความสุจริตและ 
เพ่ือประโยชน์ท่ีดทีีส่ดุของกองทรสัต์แล้ว ทรสัตไีม่จ�าต้องรบัผดิ
ตามวรรคหน่ึง

(19) ทรัสตีมีหน้าท่ีดูแลให้สัญญาก่อต้ังทรัสต์มีสาระ
ส�าคญัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยในกรณีทีม่กีารแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต ์  ให ้ทรัสตีด�าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ดแูลให้การแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
เป็นไปตามวิธีการและเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  

(ข) ในกรณีท่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ไม่เป็นไปตามข้อ (19) น้ี ให้ทรสัตีด�าเนินการให้เป็นไปตามอ�านาจ 
หน้าท่ีทีร่ะบไุว้ในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ และตามพระราชบญัญัติทรสัต์ฯ
เพ่ือดแูลรกัษาสทิธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรสัต์โดยรวม

(ค) ในกรณีทีห่ลกัเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรสัต์
หรอืการจดัการกองทรสัต์ท่ีออกตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์ฯ 
และพระราชบญัญัตทิรสัต์ฯ มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงในภายหลงั 
และสญัญาก่อต้ังทรสัต์มข้ีอก�าหนดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าว ให้ทรัสตีด�าเนินการเพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา 
ก่อต้ังทรสัต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์น้ัน ตามวธีิการท่ีก�าหนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. มีค�าสั่ง 
ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญัตทิรสัต์ฯ

(20) ทรสัตมีหีน้าทีต่ดิตาม ดแูล และตรวจสอบให้ผูจั้ดการ
กองทรัสต์หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ด�าเนินการ
ในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
สัญญาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด การติดตาม 
ดแูล และตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการท�าหน้าที่
ดังต่อไปนี้ด้วย

50 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(ก)  ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระท�าโดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. 
ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรสัต์ตัง้อยู่

(ข)  ตดิตามดแูลและด�าเนนิการตามทีจ่�าเป็นเพ่ือให้
ผูร้บัมอบหมายมลีกัษณะและปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
ซึง่รวมถึงการถอดถอนผูร้บัมอบหมายรายเดมิ และการแต่งตัง้
ผูร้บัมอบหมายรายใหม่ 

(ค) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไป
ตามสญัญาก่อต้ังทรสัต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

(ง) ควบคมุดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูของกองทรสัต์
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามทีก่�าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

(จ) แสดงความเห็นเก่ียวกับการด�าเนินการหรือ 
การท�าธุรกรรมเพ่ือกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และ 
ผู ้รับมอบหมายรายอื่น (ถ ้ามี) เพ่ือประกอบการขอมติ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ การเปิดเผยข้อมลูของกองทรสัต์ต่อ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต์ หรอืเมือ่ส�านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(21) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์กระท�าการ 
หรอืงดเว้นกระท�าการ จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทรสัต์ 
หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที่ ดังนี้

(ก) รายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายในห้า (5) วัน
ท�าการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(ข) ด�าเนินการแก้ไข ยับย้ัง หรือเยียวยาความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร 

(ค) ไม่ว่ากรณีใด ๆ  หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ตามความจ�าเป็น 
เพ่ือป้องกัน ยับย้ัง หรอืจ�ากัดมใิห้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรง 

ต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู ้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งปวง  
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทน 
ในระหว่างน้ีได้ ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดในข้อ (5)

(22) ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ 
หากต้องมีการออกเสียงหรือด�าเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือ 
หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีค�านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตั้งอยู่บนหลักแห่งความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 
ทรัสตีของกองทรัสต์

(23) ทรัสตีมีหน้าที่จัดท�าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือผู ้ได ้รับใบอนุญาตให้บริการ 
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ  
ด�าเนินการแทนได ้  โดยเมื่อมีการมอบหมายผู ้อื่นเป ็น 
นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ทรสัตมีหีน้าท่ีก�ากับดแูลให้ผูท่ี้ได้รบั
มอบหมายดงักล่าวปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
และกฎหมายหลกัทรพัย์ เว้นแต่มกีารจดัท�าหลกัฐานตามระบบ
และระเบียบข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนหลักทรัพย์

(24) ทรสัตีหรอืนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ต้องจดัท�าหลกัฐาน 
แสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  
และกฎหมายหลักทรัพย์

(25) ในกรณีทีผู่ถื้อหน่วยทรสัต์ขอให้ทรสัตหีรอืนายทะเบยีน 
หน่วยทรัสต ์ออกหลักฐานสิทธิในหน่วยทรัสต ์ใหม่หรือ 
ใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าท่ีสูญหายลบเลือน  
หรือช�ารุดในสาระส�าคัญ ให้ทรัสตีมีหน้าที่ออกหรือด�าเนินการ
ให้มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วย
ทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
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ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02 264 9090

โทรสาร 02 264 0789

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ชื่อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02 009 9999

โทรสาร -

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 2521/35-36 โครงการ BIZ Town Ladprao  
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02 530 4333

โทรสาร 02 530 4050-3

ชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 1350/279-283 อาคารไทยณรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02 030 5885

โทรสาร 02 030 5811-12

ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง

52 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



การก�ากับดูแลกองทรัสต์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตระหนักถึงความส�าคญัของการบรหิาร
จดัการกองทรสัต์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสญัญา
ก่อตั้งทรัสต์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ 
สุจริตและความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ที่ดี ท่ีสุดของ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต์เป็นส�าคญั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่กระท�าการ
ใด ๆ  อันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
และผูล้งทนุโดยรวม ทัง้นี ้การก�ากับดแูลกองทรสัต์น้ันผูจ้ดัการ
กองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามส�าคัญ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลท่ีมีความส�าคัญและเก่ียวข้องอย่าง
เพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องมีความชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท�าให้ผุ ้ลงทุนเกิด 
ความส�าคัญผิดในข้อมูลนั้น

(2) ไม่น�าข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีผู้จัดการกองทรัสต ์
ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรือท�าให้เกิด
ความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของ 
กองทรัสต์

(3) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
ต้องด�าเนินการให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
และเหมาะสม

(4) ให ้ความร ่วมมือในการปฏิบัติหน ้าที่ กับทรัสตี  
ส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่รวมถึงการขออนุมติั 
การขอความเห็นชอบ หรอืการเปิดเผยข้อมลูทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ

(5) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก�าหนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ถือ 
หน่วยทรัสต์มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระต่าง ๆ ในที่ประชุมผู ้ถือหน่วยทรัสต์ตามจ�านวน 
หน่วยทรัสต์ท่ีตนถืออยู่

1. การประชมุของผู้จดัการกองทรัสต์
(ก) ข้อก�ำหนดกำรประชมุ

ผู้จัดการกองทรัสต์การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
จะด�าเนนิการเรยีกประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และ/หรอื 
กรณีมีเหตุส�าคัญซึ่งต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการคนหน่ึงคนใดสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได้ 
โดยมกีระบวนการประชมุคณะกรรมการดงัต่อไปนี้

(1) ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบติังานจะด�าเนินการ 
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ 
เอกสารการประชุมที่เก่ียวข้องเพียงพอส�าหรับการพิจารณา 
ให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวนัประชมุ

(2) เรือ่งทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ในแต่ละวาระเป็นเรื่องเก่ียวกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์ 
ได้แก่ การเรยีกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์ การได้มาหรอืจ�าหน่ายไป 
ซึง่ทรพัย์สนิหลกัทีม่ลูค่าตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งต้องมี 
กรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองอย่างน้อยก่ึงหน่ึง 
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั โดยกรรมการแต่ละท่าน 
สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้คนละ 1 เสียง  
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ การเข้าท�าธุรกรรม
กับผู ้จัดการกองทรัสต์กับผู ้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ 
เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ การพิจารณาและอนุมัติ 
งบประมาณประจ�าปีของกองทรสัต์ เป็นต้น

(4) ฝ่ายกฎหมายและก�ากับปฏิบัติงานด�าเนินการ
บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม 
ให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นหลกัฐาน
ต่อไป

(ข) เหตุท่ีต้องขอมติ

(1) การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักท่ีมี
มลูค่าตัง้แต่ร้อยละสบิ (10) ของมลูค่าทรพัย์สนิรวมของผูจ้ดัการ
กองทรสัต์

(2) การเรยีกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

(3) การพิจารณาและอนุมตังิบการเงนิของกองทรสัต์

(4) การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

(5) การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจ�าปี
ของกองทรสัต์

(6) การเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก�าหนดค่าสอบบญัชี

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อต้ังทรัสต์ในเรื่องที่ 
ไม่กระทบสทิธิผูถื้อหน่วยทรสัต์อย่างมนัียส�าคญั
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(8) การแต่งตัง้ทีป่รกึษาและผูเ้ช่ียวชาญด้านต่าง ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้องกับกางลงทุนของกองทรสัต์

(9) การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์

(10)  การกู้ยืมเงิน การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทรสัต์ และการช�าระคนืเงินกู้

(11) การท�าธุรกรรมกับผูจั้ดการกองทรสัต์กับผูจ้ดัการ 
กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู ้จัดการกองทรัสต์ 
ซึง่มขีนาดรายการเกินกว่าหนึง่ล้าน (1,000,000) บาท หรอืเกินกว่า 
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม (0.03) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของกองทรสัต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ท้ังนี ้ขนาดของธุรกรรม
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ และประกาศท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

(12) กรณีอื่นใดที่กรรมการหรือผู ้บริหารเห็นว ่า 
เป็นกรณีจ�าเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเรื่องให้ผู้คณะกรรมการ
พิจารณาและมมีตใินเรือ่งดงักล่าว

(ค) องค์ประชุมคณะกรรมกำรและกำรออกเสียง 

ลงคะแนน

การประชุมคณะกรรมการทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วม
การประชุมด้วยตนเองอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

การออกเสยีงลงมตใินแต่ละวาระ กรรมการหน่ึงคนมหีน่ึงเสยีง  
ท้ังนี้ ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการ
หรือประธานในท่ีประชุมแล้วแต่กรณี มีคะแนนอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด

(ง) กำรท�ำธุรกรรมท่ีส�ำคญัของกองทรสัต์ในรอบบัญชท่ีีผ่ำนมำ

ครัง้ที่ วนัที่ รำยละเอยีด

1 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561

• อนุมัติงบการเงินของกองทรัสต์ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันของกองทรัสต์  

ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• พิจารณาและอนมุตักิารงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนส�าหรบัผลการด�าเนนิงานของกองทรสัต์ 

ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• พิจารณาและอนุมัติก�าหนดวัน เวลา วาระ การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ประจ�าปี พ.ศ. 2561

2 26 มีนาคม  
พ.ศ. 2561

• พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2560  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

• พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
ประจ�าปี พ.ศ. 2560

3 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561

• พิจารณาและอนุมตังิบการเงนิสอบทานของกองทรสัต์ ส�าหรบัไตรมาส 1/2561  
สิน้สดุ ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2561

• พิจารณาและอนุมตักิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์  
ส�าหรบัรอบการด�าเนินงาน ตัง้แต่วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันจดัตัง้กองทรสัต์)   
ถึง วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
ถึง วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

54 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



ครัง้ที่ วนัที่ รำยละเอยีด

4 7 สิงหาคม พ.ศ. 
2561

• พิจารณาและอนุมตังิบการเงนิสอบทานของกองทรสัต์ ส�าหรบัไตรมาสท่ี 2/2561  
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

• พิจารณาและอนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  
ส�าหรบัรอบการด�าเนนิงาน ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน ถึง วันท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

5 19 ตุลาคม พ.ศ. 
2561

• พิจารณาอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  
ครั้งที่ 1/2561

• พิจารณาเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรสัต์
• พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน  

(ตั๋วสัญญาใช้เงิน) จ�านวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท  
และวงเงินสินเชื่อค�้าประกัน (Bank Guarantee) จ�านวนรวมไม่เกิน  
10,000,000 (สบิล้าน) บาท เพ่ือใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวียนของกองทรสัต์ในการบรหิาร 
และการด�าเนนิงานของกองทรสัต์ การซ่อมบ�ารงุและปรบัปรงุทรพัย์สนิของกองทรสัต์  
รวมทั้งเพื่อใช้ค�้าประกันการใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของกองทรัสต์

6 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561

• พิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานของกองทรัสต์ ส�าหรับไตรมาสที่ 3/2561  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

• พิจารณาอนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  
ส�าหรับรอบการด�าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทรัสต์  

ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ใช้และไม่
เปิดเผยข้อมลูภายในของกองทรสัต์ฯ ซึง่ตนด�ารงต�าแหน่งหรอืมี
ส่วนร่วมในการบรหิารในบรษิทั ทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่เป็น
สาระส�าคญั และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต่อบคุคลทีไ่ม่
ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารกองทรัสต์น้ัน เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ โดยก�าหนดให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานทีม่หีน้าทีเ่ก่ียวข้องกับข้อมลูภายใน 
มหีน้าทีร่ายงานการถือครองหน่วยทรสัต์ทกุครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย 
หรอืโอนหน่วยทรสัต์ต่อฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏบิตังิาน 
นอกจากน้ี ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งข้อความทางไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Mail) แจ้งห้ามการซือ้ ขาย หรอื โอนหน่วยทรสัต์  
ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน ก่อนวันเผยแพร่งบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีต่อตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หรือก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในของกอง
ทรัสต์อันมีสาระส�าคัญหรือมีผลกระทบต่อราคาหน่วยทรัสต์

3. การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและ
การบริหารจัดการกองทรัสต์

(ก) กำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุนและกำรบริหำร
จดักำรกองทรสัต์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นฝ่ายงานมหีน้าทีห่ลกัในการสรรหา
และคัดเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนท่ีมีคุณภาพและ 
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรสัต์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และ 
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ โดยม ี
รายละเอยีดท่ีส�าคญัสรปุได้ ดงัน้ี

(1) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้สรรหาโอกาสในการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลัก และด�าเนินการตรวจสอบในเบ้ืองต้น 
เพ่ือพิจารณาว่าการลงทนุดงักล่าวเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
และ หลักเกณฑ์ตามประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต. หรือไม่  
จากน้ันจึงน�าเสนอรายงานการลงทุนเบื้องต้นให้กับประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารพิจารณาอนมุติั

55รายงานประจำาปี 
2561



(2) กรณีที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอนุมัติรายงาน
การลงทุนเบื้องต้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะด�าเนินการตรวจสอบ
และสอบทานรายละเอียดของทรัพย์สิน (Due Diligence) 
อย่างละเอยีด ซึง่รวมถึงข้อมลู เอกสารสทิธิ และเอกสารต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สิน 
ซึ่งส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ตลอดจนการประเมิน 
ความเสีย่งด้านต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในทรพัย์สินน้ัน 

(3) ด�าเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
ที่จะลงทุนโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระภายนอก และ 
ร่วมสอบทานรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิตามหลกัเกณฑ์
ทีก่�าหนดไว้ในประกาศของส�านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบการตดัสนิใจลงทนุในทรพัย์สนิดงักล่าว

(4) ด�าเนินการน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิโดยภายหลงัจากท่ีได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ 
บริษัท ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะด�าเนินการส่งข้อมูลการลงทุน 
ในทรัพย์สินดังกล่าวให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ท้ังนี ้ 
ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีส่�านกังาน 
ก.ล.ต. ก�าหนด (และทีส่�านักงาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง)  
เว ้นแต่กรณีการพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก 
ก่อนจดัตัง้กองทรสัต์ ไม่ต้องผ่านการเหน็ชอบจากทรสัตี

(5) ด�าเนนิการตามกระบวนการทีก่�าหนดไว้ในสญัญา 
ก่อตั้งทรัสต์และสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน 
ในทรพัย์สนิ

(ข) กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักของ 
กองทรสัต์

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิหลกั โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พ้ืนทีท่ีม่กีาร
เรียกเก็บค่าตอบแทน การให้บรกิารทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการให้เช่าหรอื
ให้ใช้พ้ืนท่ี ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่ด�าเนนิการในลกัษณะใด
ทีเ่ป็นการใช้กองทรสัต์เพ่ือประกอบธุรกิจอืน่ เช่น ธุรกิจโรงแรม 
หรอืธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น

(2) ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัต์จะให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์
แก่บุคคลทีจ่ะน�าอสงัหารมิทรพัย์นัน้ไปประกอบธุรกิจทีก่องทรสัต์ 
ไม่สามารถด�าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ 
โรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมข้ีอตกลงท่ีก�าหนดค่าเช่าส่วนใหญ่
เป็นจ�านวนทีแ่น่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมส่ีวนทีอ้่างองิกบั
ผลประกอบการของผู้เช่า จ�านวนเงินค่าเช่าสูงสุดท่ีอ้างอิงกับ 
ผลประกอบการน้ัน จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ�านวน
เงนิค่าเช่าทีก่�าหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า

(3) ห้ามมใิห้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์
แก่บคุคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าจะน�าอสงัหารมิทรพัย์น้ันไปใช้ 
ประกอบธุรกิจท่ีขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

โดยการให้เช่าในแต่ละครั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มี 
ข ้อตกลงเพื่อให ้กองทรัสต ์สามารถเลิกสัญญาเช ่าได ้
หากปรากฎว่าผู้เช่าน�าอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว

(4) ผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สินหลัก 
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายได้ โดยผู้จดัการกองทรสัต์ 
มีหน้าท่ีจัดให้มีการประกันภัยในวงเงินท่ีทรัสตีเห็นว่าเพียงพอ
และเหมาะสมท่ีท�าให้ทรพัย์สินของกองทรสัต์คืนกลับสภาพเดมิ  
เพ่ือให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิม 
ตลอดระยะเวลา ท่ีกองทรัสต ์ลง ทุนในทรัพย ์ สินหลัก  
โดยการประกันภัยดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการประกัน
วินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกันภัย
ซึ่งไม่น้อยกว่าจ�านวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปล่ียนแทน  
(Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิด 
ต่อบคุคลภายนอกทีอ่าจได้รบัความเสยีหายจากอสงัหารมิทรพัย์ 
หรือจากการด�าเนินการในอสังหาริมทรัพย์ในวงเงินท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม ท้ังน้ี ในการพิจารณาวงเงินประกันภัยข้างต้น
ท่ีจัดท�าโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธการจัดท�า
ประกนัภัยและวงเงนิประกันภยัดังกล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัควร

(5) ใ น ก ร ณี ที่ ก อ ง ท รั ส ต ์ ไ ด ้ ม า ซึ่ ง ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ 
ในอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหา 
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า 
แก่เจ้าของเดมิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องก�าหนดค่าเช่าทีเ่รยีกเก็บ
จากเจ้าของเดิมในลักษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติ
เสมอืนเป็นการท�าธุรกรรมกับคูค้่าท่ัวไปทีเ่ป็นบคุคลภายนอก

4. การคดัเลอืกผู้บรหิารอสงัหารมิทรัพย์
ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงาน

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Manager) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่คัดเลือก 
ผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทัง้
ก�ากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ได้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว ้ในสัญญา 
ก่อต้ังทรสัต์ สญัญาแต่งต้ังผูจ้ดัการกองทรสัต์ พระราชบญัญัติ 
หลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ ตลอดจนกฎหมาย  
และประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรักษาประโยชน์ท่ีดีที่สุด 
ของผูถ้อืหน่วยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป ดังนี ้ในการแต่งตั้ง
ผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์ให้เป็นผู้บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์
ท่ีกองทรัสต์เข้าไปลงทุน เช่น การบริหารงานประจ�าวัน 
บนอสังหาริมทรัพย์น้ัน ผู ้จัดการกองทรัสต์ต ้องจัดให้มี 
การด�าเนินการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้

56 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(1) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชื่อเสียง  
และผลงานในอดีตของผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย ์  เช ่น  
ความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า การตดิตามหนี ้การบ�ารงุรกัษา
ทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้เช่า  
การดูแลให้บริการแก่ผู้เช่า ระบบควบคุมภายในเพ่ือป้องกัน 
การรั่วไหลของรายได้และควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รัดกุม 
ระบบงานท่ีสามารถป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์ รวมถึงปัจจยัอืน่ ๆ   
ทีส่�าคญั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์
จะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างดี  
และสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่กองทรสัต์และผูถื้อหน่วยทรสัต์ 
อน่ึง ระบบควบคมุภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ให้เป็นไป 
ตามข้อก�าหนดขั้นต�่าตามแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุน 
และทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส�านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก�าหนด

(2) มกีารพิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทน 
ของผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต ้องก�าหนดตามระดับ 
ความสามารถในการปฏิบตังิาน เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้ผูบ้รหิาร
อสังหาริมทรัพย์ พยายามเพ่ิมรายได้ให้แก่กองทรัสต์ เช่น  
ผลตอบแทนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับรายได้ 
ค่าเช่าและค่าบริการท่ีเรียกเก็บได้จริงหรือก�าไรสุทธิจากการ
ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นต้น

(3) จัดให้มีกลไกท่ีท�าให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลี่ยน
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ หรือมีผลการบริหารจัดการไม่เป็นที่น่าพอใจ

(4) จดัให้มรีะบบในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิระบบ 
การควบคมุภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์โดยสม�า่เสมอ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิผลและ 
สามารถป้องกันการทุจริตหรือท�าให้ตรวจพบการทุจริตหรือ
การปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตามระบบได้โดยง่าย เช่น ขอให้ผูบ้รหิาร
อสังหาริมทรัพย์ส่งรายงานประเมินระบบการควบคุมภายใน 
(ถ้ามี) ของทั้งผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เฉพาะ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินการของกองทรัสต์ให้กับ 
ผู้จัดการกองทรัสต์

(5) ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาก�าหนดในสัญญา 
ว่าจ้างให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ต้องรบัผดิชอบในความเสยีหาย 
ที่ เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อันเนื่องมาจาก 
ความประมาทเลินเล่อของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในระบบ
การควบคุมท�าให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย

(6) ในกรณีที่ผู ้จัดการกองทรัสต ์พบว ่า ผู ้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์กระท�าการหรอืละเว้นการกระท�าการอนัเป็นเหตุ
ให้ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาแต่งต้ัง 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะต้อง 
เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่และตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็น 
ที่ยอมรับโดยทั่วไปของผู ้ประกอบวิชาชีพเป ็นผู ้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด�าเนินการบอกเลิก
สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายนั้น เพื่อที่ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะสามารถเข้าไปด�าเนินงานแทน หรือคัดเลือก 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม

5. การติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ ผูจั้ดการ
กองทรสัต์โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะมกีารควบคมุดแูล
ให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกทีก่องทรสัต์
แต่งตัง้ ท�าหน้าท่ีบรหิารทรพัย์สนิเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์และ
เพ่ือรกัษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรสัต์และผู้ถือหน่วยทรสัต์ 
โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการด�าเนินการและควบคุม
ดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

(ก) กำรก�ำกับดแูลรำยเดือน

ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะควบคุมดูแลการค้าง
ช�าระหนีข้องผูเ้ช่า โดยจะด�าเนินการตรวจสอบจากรายงานยอด
การค้างช�าระทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ จดัท�าขึน้ในทุก ๆ เดือน 
และตรวจสอบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ มกีารจดัท�าเอกสาร
การตดิตามหนีอ้ย่างถูกต้องครบถ้วน หรอืไม่

(ข) กำรก�ำกับดแูลรำยไตรมำส

(1) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะควบคุมดูแล
กระบวนการหาลูกค้าท่ีจะมาเช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
โดยในทกุ ๆ ไตรมาสจะด�าเนินการตรวจสอบเอกสารท่ีผูบ้รหิาร
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นบุคคลภายนอกของกองทรัสต์ใช้ในการ
ท�าการตลาดเพ่ือหาผูเ้ช่า เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
มกีารด�าเนนิการอย่างโปร่งใส ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เกิดข้ึน โดยด�าเนนิการตรวจสอบอย่างน้อยในเรือ่งของการน�าเสนอ 
ทรพัย์สนิให้เช่าในแต่ละท่ีต้ังอย่างเท่าเทยีมกันโดยไม่ให้ความส�าคญั
กับชือ่เจ้าของกรรมสทิธ์ิ และตรวจสอบในเรือ่งของการก�าหนด
ราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการก�าหนดราคาท่ีเอื้อประโยชน์
ต่อเจ้าของทรัพย์สินรายใดรายหน่ึงหรือไม่ ท้ังน้ี ฝ่ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะท�าการติดต่อลูกค้าเป้าหมาย โดยการสุ่ม 
เพ่ือตรวจสอบ (Surprise Check) ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
มกีารปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นกลาง ไม่เอือ้ประโยชน์ต่อเจ้าของ
ทรพัย์สนิหลกัรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะ
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(2) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะมีการประชุมกับ 
ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพ่ือรับฟังการรายงานการให้เช่า
ทรัพย์สินหลัก สภาพการแข่งขัน และสภาวะอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง

(ค) กำรก�ำกับดแูลรำยปี

(1) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะตรวจสอบทรพัย์สนิ
ร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินเพ่ือให้มั่นใจว่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์มีอยู ่
ครบถ้วนไม่มีการต่อเติมเกินไปกว่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 
และเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประจ�าปี

(2) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะตรวจสอบเอกสาร
การท�าประกันภัยทรัพย์สินหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินหลัก 
มีการประกันภัยอย่างถูกต้องครบถ้วน

(ง) กำรซ่อมแซมทรพัย์สิน

ในการซ่อมแซมทรพัย์สนิ ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์
จะด�าเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู ้ซ ่อมแซม และค่าใช้จ่ายใน 
การซ่อมแซมก่อนการอนมุตัใิห้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บคุคล
ภายนอก) ด�าเนินการซ่อมแซม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ด�าเนินการให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สิน 
โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ

(จ) กำรติดตำมและควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ 
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท�าสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ภายหลังจากการลงนามในสัญญาว่าจ ้าง 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และสญัญาอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์จะต้องมีอ�านาจตรวจสอบและควบคุมการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

หน้าท่ีในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์

(ก) ด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่ารายได้ที่เกิดข้ึน
จากอสงัหารมิทรพัย์น้ันได้มาโดยวิธีการให้เช่าหรอืวิธีการอืน่ใด 
และบรหิารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์
ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(ข) จั ด ห า ผู ้ เ ช ่ า ร า ย ย ่ อ ย เ พ่ื อ เ ช ่ า พ้ื น ท่ี 
ในอสงัหารมิทรพัย์ ประสานงาน รวมถึงเจรจากับผูเ้ช่ารายย่อย
ในการเข้าท�าสัญญาเช่าและสัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นใด 
ที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารงานให้เป็นไป 
ตามสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ค) เรยีกเก็บ ตดิตาม ทวงถามให้ผูเ้ช่ารายย่อย
ช�าระเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด
เฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้อง และหนีส้นิใด ๆ  (หากม)ี และการออกใบก�ากับภาษี 
ใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว และใบเสรจ็รบัเงนิ ในนามของกองทรสัต์ 
และน�าส่งเงินดังกล่าวให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์โดยโอนไปยัง
บัญชีของกองทรัสต์ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ก�าหนด

(ง) ด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เช่ารายย่อย
ปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ผู้เช่ารายย่อยเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด

(จ) บ�ารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพ
ท่ีดีเพ่ือพร้อมน�าออกให้เช่าหรือขาย ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม 
ที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา

(ฉ) ก�า กับดูแลให ้มีการประกันวินาศภัย 
ต่ออสังหาริมทรัพย์และประกันภัยความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
กับบคุคลภายนอก ให้มคีวามคุม้ครองเพียงพอตามจ�านวนและ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์หลักท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน พร้อม
ทั้งระบุกองทรัสต์เป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยให้การประกันภัย 
ทัง้สองกรณีเป็นไปตามรายละเอยีดและขอบเขตความคุม้ครอง
ที่ผู้จัดการกองทรัสต์ก�าหนด

(ช) พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหารมิทรพัย์ 
ก่อนส่งมอบให้แก่ผูเ้ช่ารายย่อยหรอืกองทรสัต์ รวมถึงส่งรายงาน 
การตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อมี
การท�าสัญญาเช่าและสัญญาบริการใหม่ ต่ออายุสัญญาเช่า
และสัญญาบริการ หรือเมื่อสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการเดิม
สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี

(ซ) รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูล 
และเอกสารทั้งหมดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธ์ิ
หรอืสทิธิประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์ให้แก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
และ/หรือ ทรัสตี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะสัญญาต่าง ๆ  
ที่จัดท�าข้ึนระหว่างผู ้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี  
กับบุคคลภายนอกเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือประโยชน์
ของกองทรัสต์

(ฌ) ตรวจสอบและช�าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับสัญญาท่ีท�ากับผู้เช่ารายย่อยหรือสัญญาอื่นใดเกี่ยว
กับอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน่ใดของกองทรสัต์ในการ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติ

58 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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(ญ) จัดเตรียมและเสนอรายงานประจ�าเดือน
ซึ่งแสดงถึงรายรับ-รายจ่าย เงินค้างรับ และเงินค้างจ่าย 
และบัญชีทดลองรายเดือนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ฎ) จดัเตรยีมและเสนอรายงานประจ�าไตรมาส
ในเรื่องสภาวะตลาดซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับการเคลื่อนไหว
ของสภาวะตลาดและจ�านวนของลูกค้าท่ีเข้ามาเย่ียมชม
อสังหาริมทรัพย์ในแต่ละไตรมาส

(ฏ) จัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปีในการ 
บริหารอสังหาริมทรัพย์ และน�าเสนอแผนการด�าเนินงาน 
ประจ�าปีของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ต่อผู้จัดการกองทรัสต์

หน้าท่ีในการจัดท�าบญัชแีละรายงาน เอกสาร
การจดัการ และการตรวจสอบภายใน

(ก) จัดให้มีบัญชีและรายงานต่าง ๆ ตาม 
ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด
เพียงรายงานรับช�าระหน้ีประจ�าวัน รายงานลูกหน้ีค้างช�าระ  
ณ วันท�าการสุดท้ายของเดือน รวมท้ังเอกสารหลักฐานใด ๆ 
ที่เก่ียวกับรายได้จากการด�าเนินงานโดยรวมของกองทรัสต์ 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพ่ือจัดส่งบัญชีรายงาน
และเอกสารดังกล่าวให้ผู้จัดการกองทรัสต์ ภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด

(ข) บริหารจัดการเงินสดย ่อยหมุนเ วียน  
(Petty Cash) ตามท่ีผู ้จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติ รวมถึง 
จัดเตรียมรายงานการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส�าหรับเบิกเงินคืน 
จากผู้จัดการกองทรัสต์

(ค) อ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามท่ีผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ร้องขอ

หน้าท่ีในส่วนการท�าการตลาด

(ก) ให้ค�าแนะน�าแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรือ่ง
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการและการตลาดของอสังหาริมทรัพย์
โดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการลงทนุและนโยบายการลงทนุ  
เพื่อให้การด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(ข) ท�าการตลาดและจัดหาผู้เช่ารายย่อย ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะการอ�านวยความสะดวกในการเย่ียม
ชมอสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับการร้องขอ การตอบข้อสงสัย  
การให้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกับอสงัหารมิทรพัย์ และกิจกรรมอืน่ใด
ที่น�ามาซึ่งรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 

(ค) ให้ค�าแนะน�าแก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์เก่ียวกับสภาพ 
หรอืแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และผลกระทบ
ที่จะมีต่อกองทรัสต์จากสภาวะดังกล่าว

(3) เ มื่ อ มี ก า ร เ ข ้ า ท� า สั ญ ญ า ว ่ า จ ้ า ง บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์และสัญญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้จัดการกอง
ทรัสต์และทรัสตีจะเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา

(4) ผู ้จัดการกองทรัสต์จะควบคุมและตรวจสอบ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้ก�าหนด 
ในสัญญา หากพบว่าผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์กระท�าการ
ฝ ่าฝ ืนหรือละเว ้นไม ่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อตกลงที่มี 
ความส�าคัญ รวมถึงข้อก�าหนดเก่ียวกับอ�านาจการอนุมัติ  
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบโดยไม่ล่าช้า เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบในล�าดับต่อไป โดยคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ทรัสตีอาจมีมติหรือก�าหนดมาตรการเพ่ือ
จัดการเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมถึงการใช้สิทธิ 
เรียกร้องตามสัญญา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
กรณี ๆ ไป

6. การติดตามดูแลผลประโยชน ์
ของกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก�ากับดูแลการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้จัดการ 
กองทรัสต์ได้ด�าเนินการแต่งต้ังบริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด  
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
จะเป็นผู ้ก�ากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ชิด  
เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุน
ทั่วไป ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ควบคุมดูแลและบริหาร
รายรบัรายจ่ายของกองทรสัต์ของกองทรสัต์เพ่ือให้ผลตอบแทน
ของกองทรัสต์เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในระบบ 
การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งมีดังนี้

(ก) ตรวจสอบรายงานการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการ

(ข) ตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายในการซือ้จดัจ้างส�าหรบั
งานบ�ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

(ค) ตรวจสอบการจดัเก็บรายได้ และการน�าส่งให้กองทรสัต์
อย่างถูกต้องครบถ้วน

(ง) ตรวจสอบรายงานค้างช�าระค่าภาษแีละค่าเบีย้ประกัน
รายปีหรือรายเดือนหรือรายไตรมาส

(จ) มีการหารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่าง
สม�่าเสมอเพ่ือประเมินผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์และ 
หาแนวทางท่ีเหมาะสมแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ในการด�าเนินงาน
ของกองทรัสต์
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7. การจ่ายค่าตอบแทนผู ้จัดการ 
กองทรัสต์

(ก) ค่ำธรรมเนียมพืน้ฐำนผู้จดักำรกองทรสัต์

กองทรสัต์ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพ้ืนฐานในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์  
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม) โดยใช้มลูค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ 
ในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนเป็นฐานในการค�านวณ โดยมี 
ค่าธรรมเนยีมข้ันต�า่ไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาทต่อปี โดยกองทรสัต์ 
ตกลงช�าระค่าธรรมเนียมพ้ืนฐานให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็น
รายเดอืน

(ข) ค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรจดักำรทรพัย์สินหลัก
ของกองทรสัต์ 

- ปีท่ี 1 ถึงปีที ่3 นับตัง้แต่วนัทีไ่ด้มาซึง่ทรพัย์สินหลัก
ของกองทรสัต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 2 ต่อปีของรายได้สทุธิจาก
สัญญาเช่าและสญัญาบรกิารของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ 

- ปีที ่4 เป็นต้นไป นบัตัง้แต่วันทีไ่ด้มาซึง่ทรพัย์สนิ
หลกัของกองทรสัต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 2.75 ต่อปีของรายได้
สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการของทรัพย์สินหลักของ 
กองทรสัต์ 

โดยกองทรัสต์ตกลงช�าระค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์
เป็นรายเดอืน

(ค) ค่ำธรรมเนียมพิเศษ หมายถึง ค ่าตอบแทน 
ส่วนเพ่ิมเตมิจากการบรหิารจดัการกองทรสัต์และทรพัย์สนิหลกั
ของกองทรัสต์ในอัตราดังนี้ 

- ปีท่ี 1 ถึงปีที ่3 นับตัง้แต่วนัทีไ่ด้มาซึง่ทรพัย์สนิหลัก 
ของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 3 ต่อปีของก�าไรจาก 
การด�าเนนิงานของกองทรสัต์ส�าหรบัทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ 

- ป ีที่  4 เป ็นต ้นไป นับตั้งแต ่ วันที่ได ้มาซึ่ง 
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 4 ต่อป ี
ของก�าไรจากการด�าเนนิงานของกองทรสัต์ส�าหรบัทรพัย์สนิหลกั
ของกองทรสัต์ 

โดยกองทรัสต์ตกลงช�าระค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นรายเดอืน

(ง) ค่ำนำยหน้ำในกำรท่ีผู้เช่ำรำยย่อยต่ออำยุ
สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร และค่ำนำยหน้ำในกำร
จัดหำผู้เช่ำรำยย่อยรำยใหม่ส�ำหรับอสังหำริมทรัพย ์
ท่ีว่ำง 

- ในกรณท่ีีผู้เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสญัญาเช่า 
และสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน)  
กองทรัสต์ตกลงจะช�าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์
เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวจ�านวน 
0.5 เดอืน 

- ในกรณท่ีีผู้เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสญัญาเช่า 
และสัญญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี (36 เดือน)  
หรอื เกินกว่า 3 ปี (36 เดอืน) (แล้วแต่กรณี) กองทรสัต์ตกลง 
จะช�าระค่านายหน้าให้แก่ผู ้จัดการกองทรัสต์ตามส่วน 
โดยค�านวณอัตราค่านายหน้าท่ีผู้จัดการกองทรัสต์จะได้รับ
ส�าหรับกรณีที่ผู ้เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) (เท่ากับ
อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารรท่ีกองทรสัต์จะได้รบัตามสญัญาเช่า
และสญัญาบรกิารจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจ�านวน 0.5 เดอืน) 
และลดลงหรอืเพ่ิมข้ึน (แล้วแต่กรณ)ี เป็นสัดส่วนตามระยะเวลา
การเช่าจรงิของผูเ้ช่ารายย่อยดังกล่าว 

- ในกรณีท่ีผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ท�าสัญญาเช่า 
และสัญญาบรกิารเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) กองทรสัต์ 
ตกลงจะช�าระค่านายหน้าให้แก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เท่ากับอตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิารตามสัญญาเช่าและสญัญาบรกิารท่ีกองทรสัต์
จะได้รบัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจ�านวน 1 เดอืน 

-  ในกรณีท่ีผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ท�าสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี (36 เดือน)  
หรอืเกินกว่า 3 ปี (36 เดอืน) (แล้วแต่กรณี) กองทรสัต์ตกลง 
จะช�าระค่านายหน้าให้แก่ผู ้จัดการกองทรัสต์ตามส่วน 
โดยค�านวณอัตราค่านายหน้าท่ีผู้จัดการกองทรัสต์จะได้รับ
ส�าหรบักรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยรายใหม่ท�าสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิารเป็นระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) (เท่ากับอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิารท่ีกองทรสัต์จะได้รบัตามสญัญาเช่าและสัญญาบรกิาร 
จากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าว จ�านวน 1 เดือน) และลดลงหรือ 
เพ่ิมขึ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นสัดส่วนตามระยะเวลาการเช่าจริง 
ของผูเ้ช่ารายย่อยดังกล่าว

60 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(จ) ค่ำดแูลระบบสำธำรณปูโภคส่วนกลำง หมายถึง 
ค่าธรรมเนยีมรายเดอืนทีพึ่งช�าระให้แก่ผูใ้ห้บรกิารพ้ืนทีส่่วนกลาง 
ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนส�าหรับแต่ละโครงการ  
(ถ้ามี) ในอัตราตามท่ีผู้ให้บริการพ้ืนที่ส่วนกลาง รายน้ัน ๆ  
ได้เรยีกเก็บจรงิ อย่างไรก็ด ีอตัราค่าดแูลระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลางดังกล่าวจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี  
โดยกองทรสัต์ตกลงช�าระค่าดแูลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ให้แก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นรายเดอืน 

(ฉ) ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซ่ึง
ทรพัย์สิน 

- ค ่าธรรมเนียมการได ้มาซึ่ งทรัพย ์สินหลัก 
และอปุกรณ์ (ถ้าม)ี ของกองทรสัต์ (Acquisition Fee): ไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของมลูค่าทรพัย์สนิทีไ่ด้มาของกองทรสัต์ในแต่ละคราว 

- ค่าธรรมเนียมการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก
และอุปกรณ์ (ถ้ามี) ของกองทรัสต์ (Disposal Fee): ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 ของมูลค่าท่ีต�่ากว่าระหว่างทรัพย์สินที่จ�าหน่ายไป
ของกองทรัสต์ในแต่ละคราว และราคาประเมินท่ีจัดท�าโดย 
ผู ้ประเมินราคาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากส�านกังาน ก.ล.ต.

8. การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
ของกองทรสัต์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้ความส�าคญัต่อการอ�านวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนท่ัวไปเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  
โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 
อย่างสม�่าเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ
ข้อมูลส�าคัญอื่นใด เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนได้ใช้
ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจลงทนุ โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น ส�านักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์  
ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของผู ้จัดการกองทรัสต์ โดย 
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบตังิานเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�า  
และ/หรือ ก�ากับดูแล รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 
ให้เปิดเผยข้อมูลของผู ้จัดการกองทรัสต์และกองทรัสต ์
ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
รวมถึงฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบตังิาน จะต้องด�าเนินการ 
เปิดเผยข้อมูล ประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับทรัสตี 
ตาม “บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างผู้จัดการ
กองทรสัต์กับทรสัต”ี โดยมรีะบบรองรบัการเปิดเผยข้อมลู ดงันี้

(ก) รวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ ได้แก่ 

(1) ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เรื่อง  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 
เก่ียวกับฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนินงานของกองทรสัต์

(2) ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่งการรบั การเปิดเผย 
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์

(ข) จดัเตรยีมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพ่ือใช้เป็น 
แนวทางในการเปิดเผยข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตาม
ก�าหนดเวลา 

(ค) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ข ้างต้น 
เพ่ือให้เป็นปัจจุบันพร้อมเผยแพร่ให้ผู ้บริหาร และ/หรือ  
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม�่าเสมอ

(ง) ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ตรงตามหลักเกณฑ ์
ที่ก�าหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(จ) เปิดเผยข้อมลูต่อทรสัต ีโดยจะรวบรวมข้อมลู ความเห็น  
หลักการและเหตุผล รวมถึงเอกสารประกอบจากหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ารายงานส่งให้ทรัสตี

9. การจดัประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีจ่ดัให้มกีารประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

จัดให้มีการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือ หน่วยทรัสต์ภายใน  
4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ โดย 
หากมีความจ�าเป ็นต ้องได ้รับมติจากผู ้ ถือหน่วยทรัสต ์
ในเรื่องใดต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์  
เ พ่ือให ้สอดคล ้องกับกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้องและสัญญา 
ก่อตั้งทรัสต์ เมื่อมีรายการหรือเหตุที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อผู ้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกัน 
ไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ�านวนหน่วยทรสัต์ที่จ�าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต ์
เรียกประชุมผู ้ ถือหน ่วยทรัสต ์  โดยระบุ เหตุผลในการ 
ขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือน้ัน ท้ังน้ี เมื่อมีผู้ถือ 
หน่วยทรัสต์เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้มีการเรียกประชุม 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หน่ึง) เดือนนับแต่ได้รับหนังสือ 
จากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข) เมื่อทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจ�าเป็นหรือสมควรที่จะ
เสนอเรื่องให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติ 
ในเรื่องนั้น ให้ผู ้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู ้ถือ 
หน่วยทรสัต์ภายใน 1 (หนึง่) เดอืนนบัแต่ได้รบัหนงัสอืจากทรสัตี 
ทัง้น้ี ไม่ตดัสทิธิทรสัตใีนการปรกึษาหารอืกับผูจ้ดัการกองทรสัต์
ถึงเหตุจ�าเป็นดังกล่าว
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(ค) เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์มีความจ�าเป็นต้องขอมติจาก
ผูถื้อหน่วยทรสัต์ เพ่ือด�าเนนิการให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้โดย
กฎหมาย หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ดังนี้

(1) การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก 
ที่มีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรสัต์

(2) การกู้ยืมเงินที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกัน
ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

(3) การเพ่ิมทุน หรอื การลดทุนช�าระแล้วของกองทรสัต์
ท่ีมไิด้ระบไุว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญาน้ี

(4) การเพ่ิมทุนแบบมอบอ�านาจทัว่ไปของกองทรสัต์

(5) การท�าธุรกรรมกับผูจั้ดการกองทรสัต์กับผูจ้ดัการ 
กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู ้จัดการกองทรัสต์ 
ซึ่งมีขนาดรายการตั้งแต่ 20,000,000 (ย่ีสิบล้าน) บาท หรือ  
เกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิของกองทรสัต์  
แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ท้ังนี้ ขนาดของธุรกรรมดังกล่าว 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
และประกาศท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

(6) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนื
เงนิทนุให้ผูถื้อหน่วยทรสัต์

(7) การเปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนทรสัตี

(8) การเปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(9) การแก้ไขเพ่ิมเตมิสญัญาฉบบันีใ้นเรือ่งท่ีกระทบ
สิทธิผูถื้อหน่วยทรสัต์อย่างมนัียส�าคญั

(10) การเลกิกองทรสัต์

(11) กรณีอืน่ใดทีท่รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์เห็นว่า
เป็นกรณีจ�าเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเรื่องให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและมมีตใินเรือ่งดงักล่าว

(ง) กระบวนการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(1) ในการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จัดท�าหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อม
ด้วยระเบยีบรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็น
เรือ่งท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตั ิหรอืเพ่ือพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว 
ซึง่รวมถึงผลกระทบทีผู่ถื้อหน่วยทรสัต์อาจได้รบัจากการลงมติ
ในเรือ่งนัน้ โดยการจดัส่งหนงัสอืนัดประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์ จะ
ต้องด�าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีทั่วไปจัดส่งให้ผู ้ถือหน่วยทรัสต์
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

(ข) ในกรณีท่ีมีประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับระยะเวลาการจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้จดัส่งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรือ่งนัน้ ๆ

นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยทรสัต์สามารถดาวน์โหลด 
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมได้
จาก เว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.aimirt.com) ได้อีกหนึ่งทาง

(2) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันใน 
การแสดงความคดิเหน็และตัง้ค�าถามใดๆ ต่อผูจ้ดัการกองทรสัต์
ในเรื่องที่ เ ก่ียวข ้องกับกองทรัสต์ ตามวาระการประชุม 
ท่ีได้ผู ้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ ตลอดจนมีสิทธิ 
ให้ความเห็นชอบอนุมัติการท�ารายการเก่ียวโยงหรือรายการ
ได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีขนาดรายการเป็นไปตาม 
ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้

(จ) สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผูถื้อหน่วยทรสัต์มคีะแนนเสยีง 1 (หน่ึง) เสยีงต่อ 1 
(หน่ึง) หน่วยทรสัต์ท่ีตนถือ ทัง้น้ี ในบางกรณีผูถื้อหน่วยทรสัต์
มข้ีอจ�ากัดสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนทีม่สีทิธิออกเสยีงลง
คะแนนต้องไม่เป็นผู้ท่ีมส่ีวนได้เสียเป็นพิเศษในเรือ่งท่ีพิจารณา  
ตามท่ีก�าหนดโดยหลกัเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

(ฉ)  การลงมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ในกรณีท่ีสญัญาก่อตัง้กองทรสัต์ไม่ได้ก�าหนดไว้เป็น 
อย่างอืน่ มตขิองผูถื้อหน่วยทรสัต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัต่อไปน้ี

(1) ในกรณีท่ัวไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  
3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัต์
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก
ท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรสัต์

(ข) การเพ่ิมทุนหรอืการลดทนุช�าระแล้วของกอง
ทรสัต์ท่ีมไิด้ระบไุว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญานี้

(ค) การเพ่ิมทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไปของ 
กองทรสัต์

62 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(ง) การท�าธุรกรรมผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบคุคล
ที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการต้ังแต่ 
20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม)  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใด 
จะสงูกว่า ทัง้น้ี ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศ 
ท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

(จ) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการ
คนืเงินทนุให้ผูถื้อหน่วยทรสัต์

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู ้จัดการ 
กองทรสัต์

(ช) การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์น้ี 
ในเรือ่งทีก่ระทบสทิธิของผูถื้อหน่วยทรสัต์อย่างมนัียส�าคัญ

(ซ) การเลกิกองทรสัต์

10 . การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและ
ผู้บรหิารระดบัสงูสดุ

(ก) กำรคดัเลอืกกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและ
ผู้บรหิำรระดับสูงสุด

ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบการคัดเลือกและตรวจ
สอบด้วยว่าบุคลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว ้
ในประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุน 
หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์รวมกัน 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
ก่อนวันเริม่เข้าท�างานกับบรษิทั

(2) เป็นผู ้ ท่ีไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มี 
อ�านาจในการจัดการกองทรัสต์ ซ่ึงเป็นลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะ 
ต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนโุลม

คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูไ้ด้รบัมอบหมาย (แล้วแต่
กรณี) จะเป็นผูด้แูลคัดเลอืกผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ ตามคุณสมบติั
ทีก่ล่าวไว้ข้างต้น โดยมฝ่ีายกฎหมายและก�ากับการปฏบิตังิาน
ร่วมตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูส้มคัรด้วย

(ข) ระบบกำรตดิตำมดแูลคณุสมบัติของบคุลำกร

ผู ้จัดการกองทรัสต ์มีระบบในการติดตามดูแล 
ให้บุคลากรที่เ ก่ียวข้องกับการด�าเนินการของกองทรัสต ์
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย 

และก�ากับการปฏบิตังิานด�าเนินการ ดังนี้

(1) เมือ่กรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้อี�านาจในการจัดการ
ของผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับการแต่งต้ัง ฝ่ายกฎหมายและ 
ก�ากับการปฏิบัติงานจะด�าเนินการแจ้งกรรมการ/ผู้บริหาร/ 
ผู้มีอ�านาจในการจัดการดังกล่าวให้ทราบถึงลักษณะต้องห้าม 
ของการเป็นกรรมการ/ผู ้บริหาร/ผู ้มีอ�านาจในการจัดการ 
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์

(2) ด�าเนินการให้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู ้มีอ�านาจ 
ในการจดัการ กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบรบัรองประวัติ
บุคคลที่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอ�านาจ 
ในการจัดการของผู ้ จัดการกองทรัสต ์ เ พ่ือการลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย์” เพ่ือรบัรองว่าบคุคลดังกล่าวไม่มลีกัษณะ
ต้องห้าม และใน “แบบรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ/
ผูบ้รหิาร/ผูม้อี�านาจในการจดัการ และบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง” 
เพ่ือแจ้งบริษัทให้ทราบถึงข้อมูลส่วนตัวและความสัมพันธ์กับ 
ผูเ้ก่ียวข้องของบคุคลดงักล่าว ซึง่บรษิทัฯ จะใช้เป็นข้อมลูตรวจ
สอบการมส่ีวนได้เสยีของบคุคลดงักล่าวในการท�าธุรกรรมใด ๆ 
กับกองทรสัต์

(3) ด�าเนินการแจ้งให้กรรมการ/ผู้บรหิาร/ผูม้อี�านาจ
ในการจัดการจัดท�า “แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือ 
จะเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ�านาจในการจัดการกองทรัสต์” 
และ “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร  
และบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง” และน�าส่งฝ่ายกฎหมายและ 
ก�า กับการปฏิบั ติงาน อย ่างน ้อยป ีละครั้ ง  หรือ  เมื่อ 
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรายงานทั้ง 2 แบบดังกล่าว
ข้างต้น

(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญ  
ฝ ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานจะรายงานให ้ 
คณะกรรมการบริษัททราบคณะกรรมการบริษัทรายงาน 
ให้ส�านักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ขดัต่อกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

(ค) กำรคดัเลือกคณะกรรมกำรอสิระ

ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
กรรมการอสิระต้องมคีณุสมบตัอิย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ�านวนหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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(นบัรวมบคุคลทีเ่ก่ียวข้องตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์ฯ)

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมท้ังไม่เป็น
ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษา ท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�าจากผูจ้ดัการ 
กองทรัสต์ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง โดยต้องไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยี 
ในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน ์
หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงิน 
และการบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทในเครือ  
บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ 
ทีจ่ะท�าให้ขาดความเป็นอสิระ

(4) ไม่เป็นญาตสินิทกับผูบ้รหิาร หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบคุคลท่ีอาจ
มคีวามขัดแย้งและไม่ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรกัษา
ผลประโยชน์ของกรรมการหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่

(5) พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ 
และในกรณีท่ีจ�าเป็นเพ่ือผลประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์ 
และพร้อมที่จะคัดค้านการกระท�าของกรรมการอื่น ๆ หรือ  
ของฝ่ายจดัการ

(6) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของ 

บรษิทัฯ เพ่ือตัดสินใจในกิจกรรมท่ีส�าคัญของผูจ้ดัการกองทรสัต์

(7) มีความรู ้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม หรือ 
เป็นผูม้ศัีกยภาพสงูและเป็นท่ียอมรบั

(8) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลท่ี
ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ 
ของตลาดหลกัทรพัย์

(9) ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิด 
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน  
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจ 
การเงินในท�านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่อี�านาจตามกฎหมายนัน้ 
ทัง้น้ี ในความผดิเก่ียวกับการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับ 
การซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็น 
การหลอกลวงฉ้อฉลหรอืทุจรติ

(10) ไม่มลัีกษณะอืน่ใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอสิระเก่ียวกับการด�าเนนิงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

11. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
(Audit Fee) เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่ เ ก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม  
รวมถึงค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยทรสัต์เป็นส�าคญั โดย
มุ่งเน้นการบริหารให้เป็นไปโดยความถูกต้องเป็นธรรมและต่อ
ต้านธุรกิจคอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจที่ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส�าคัญและ
พึงปฏิบัติในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้
บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ 
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล และสัญญาก่อต้ังทรัสต์ 
ตลอดจนการยึดยึดหลักธรรมาภิบาล หลีกเลี่ยงการด�าเนิน
การทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสรมิการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรม ปฏบิตัต่ิอผเูช่าทุกราย
อย่างเป็นธรรม และไม่โฆษณาชวนเชือ่หรอืเปิดเผยข้อความอนั
เป็นเทจ็อนัอาจก่อให้เกิดความสบัสน ความเข้าใจผดิและความ
เสียหายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผูป้ระกอบธุรกิจรายอืน่ ผูถื้อหน่วยทรสัต์  
ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก ่
นักลงทุนในระยะยาว

การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของบุคคล ทั้งสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ โดยตระหนักเป็นอย่าง
ย่ิงว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนา
บุคคล โดยมีการสนับสนุนให้มีความเสมอภาคตามกฎหมาย  
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยเสรี ก�าหนดสิทธิในการ
ท�างานตามกฎหมายแรงงาน สทิธใินการได้รบัสวสัดกิารสังคม 
และการคัดเลือกพนักงานเข้าปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมโดย
ไม่มีการจ�ากัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
เน่ืองด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง

ได้แก่ ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นอาคารคลังสินค้า อาคาร
คลังห้องเย็น โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้ด�าเนินการแต่งตั้ง 
บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด เป็นผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ก�ากับดูแล ตรวจสอบ 
และควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งในการบริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น  
ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ให ้ความส�าคัญกับการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู ้เช่า โดยค�านึงถึง 
ความปลอดภัยและสขุอนามยัของผูเ้ช่า โดยมุง้เน้นการด�าเนิน
การด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ รักษามาตรฐานในการบริการ 
และส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
ต่อผู้เช่า

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักและมุ่งให้ความส�าคัญใน

การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ
การลดผลกระทบต่าง ๆ  ต่อส่ิงแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรกัษา 
ส่ิงแวดล้อมเป็นหน้าท่ีร่วมกันของทุกคน ดังน้ัน ผู้จัดการ 
กองทรัสต์จึงสนับสนุนให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ค�านึงถึงการประหยัด
พลังงาน และส่งเสริมให้มีการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 
ตลอดจนรณรงค์การใช้พลงังานอย่างประหยัด และปฏิบตัติาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มรีะบบการควบคมุภายใน โดยผูต้รวจสอบ 
ภายในจะท�าหน้าทีต่ดิตามดแูล และตรวจสอบเพ่ือให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด�าเนินธุรกิจ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเย่ียงผู ้ประกอบ
วิชาชีพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติงาน
ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนไม่น�าข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีไปใช้ประโยชน์ 
อย่างไม่เหมาะสม

ในการด�าเนินการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน 
จะด�าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของระบบควบคุมภายใน
ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

(1) ก�าหนดปัจจัยเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของผู้จัดการ
กองทรัสต์ และท�าการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดท�า
แผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี

(2) ด�าเนินการจัดท�าแผนงานการตรวจสอบภายใน
ประจ�าปี 

(3) น�าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีเพ่ือขอ
อนุมัติจากกรรมการอิสระ

(4) ด�าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ 
ภายในประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติ และน�าเสนอรายงาน
การตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการปฏิบัติงาน 
ท่ีไม่สอดคล้อง หรือ ผิดกฎระเบียบ หรือ ประเด็นท่ีพบ 
จากการตรวจสอบภายในต่อกรรมการอิสระ

(5) กรณีพบการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ ผู้ตรวจสอบ 
ภายในจะประสานงานกับฝ ่ ายกฎหมายและก� า กับ 
การปฏิบัติงานเพ่ือแจ้งต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบ 
เพื่อให้ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

(6) ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป 
ตามกฎระเบียบ จัดท�ารายงานการติดตามการแก้ไข และ 
น�าเสนอต่อกรรมการอิสระ

(7) ด�าเนินการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ ้างซึ่ง
ฝ่ายบัญชีตรวจสอบจากเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ผู ้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) จัดท�ารายงานส่งให้แก่ 
ฝ่ายบัญชีภายในวันที่สิบ (10) ของเดือนถัดไป 

ท้ังน้ี ผู้จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือท�า
หน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูด้แูล
อย่างใกล้ชิดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
ระบบงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
กล่าวคือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก�ากับ 
การปฏิบัติงานจะร่วมกันดูแลให้การท�าธุรกรรมเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ต้องเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก�าหนด และท่ีส�าคัญต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของกองทรัสต์

(2) ต้องมีความสมเหตุสมผล กระท�าบนราคา และ
เงื่อนไขตลาดที่เป็นธรรม

(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท�าธุรกรรมทีเ่รยีกเก็บจากกองทรสัต์ 
(ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม

(4) ผู้มีส่วนได้เสียในการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรม

(5) ฝ ่ายพัฒนาธุรกิจจะน�าเสนอธุรกรรมดังกล ่าว 
ต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบตังิานจะท�าหน้าทีด่แูล 
และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ผ่านการด�าเนินการดังนี้

(1) รวบรวมรายชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็น 
บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันและปรับปรุงข ้อมูลให้เป ็นปัจจุบัน  
เพ่ือน�าส่งข้อมลูให้ทรสัตทุีกหก (6) เดอืน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
รายการระหว่างกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยง

(2) ตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมท่ีบคุคลเก่ียวโยงของกองทรสัต์ 
มีส่วนได้เสียหรือไม่ และจ�าเป็นต้องขอความเห็นชอบจาก  
ทรัสตี หรือขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนท่ีจะท�าธุรกรรม
ดังกล่าวหรือไม่

(3) หากเป็นธุรกรรมที่บุคคลเก่ียวโยงของกองทรัสต ์
มส่ีวนได้เสีย จะด�าเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจน�าเสนอธุรกรรม
ดงักล่าวให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
ก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ภายหลัง
จากทีไ่ด้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษทัแล้ว ฝ่ายกฎหมาย
และก�ากับการปฏิบัติงานจะด�าเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
น�าเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรสัตเีพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
ว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์
ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด (และท่ีอาจมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลง)

(4)  ภายหลงัจากทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบในการท�าธุรกรรม
กับบุคคลเกี่ยวโยงของกองทรัสต์ซึ่งมีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป ไม่มกีารถ่ายเท 
ผลประโยชน์และสามารถเปรยีบเทียบกับราคาตลาด โดยค�านงึถึง 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นส�าคัญเสมือนท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก

ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความมั่นใจผู้จัดการกองทรัสต์จะด�าเนิน
การติดตามและตรวจสอบธุรกรรมนั้น ให้ด�าเนินการเป็นไป 
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทรัสตี  
และตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

ในกรณีท่ีผู ้จัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื่น 
อยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ท่ีขออนุญาตเสนอขาย 
หน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลัก 
ของกองทรัสต์อื่นตามกฎเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด 
(และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลง)
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70 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็  
อินดสัเทรียล โกรท 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์                  
เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท (กองทรัสตฯ์) ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทาง
การเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย        
การบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ                  
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค           
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ          
จากกองทรัสตฯ์ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วน         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ             
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน 
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบ มีดงัต่อไปน้ี 

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตฯ์มีเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยจ์  านวน 2,407 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์           
ไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงไดส้ าหรับเงินลงทุนอยา่งเดียวกนั
หรือคลา้ยคลึงกนั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ จึงก าหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวในส่วนท่ีไดม้าใน                      
เดือนธนัวาคมปี 2560 โดยอา้งอิงจากราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชเ้กณฑว์ธีิพิจารณาจากรายได ้                    
ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัเก่ียวกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงการ
ก าหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติท่ีส าคญั ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าว 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยการสอบถาม พิจารณา
ขอบเขตและวตัถุประสงคใ์นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ และประเมินเทคนิคและ
แบบจ าลองท่ีผูป้ระเมินราคาเลือกใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมิน โดยการ
เทียบเคียงกบัฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยใ์นลกัษณะ
เดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ตลอดจนพิจารณาความสม ่าเสมอของการใชเ้ทคนิคและแบบจ าลอง รวมถึงประเมิน
ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าว โดยการตรวจสอบกบัขอ้มูลสาธารณะ 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีจ าเป็นและขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล
ประมาณการผลการด าเนินงานกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของกองทรัสตฯ์เพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ ในการประมาณผลการด าเนินการดงักล่าว และตรวจสอบกบัสัญญาเช่า ตลอดจนทดสอบการ
ค านวณมูลค่ายติุธรรมตามแบบจ าลองและขอ้สมมติขา้งตน้  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกองทรัสตฯ์ 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกองทรัสตฯ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล              
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้จ้ดัการกองทรัสตฯ์ทราบเพื่อใหมี้                 
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ฯต่องบการเงิน 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์พิจารณาวา่
จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่             
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์รับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสตฯ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ ์
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทรัสตฯ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสตฯ์  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด                
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง          
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน            
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ               
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ดัการ
กองทรัสตฯ์ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทรัสตฯ์
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะ          
ตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน 
หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป          
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งหยดุการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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 6  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์วา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั             
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

78 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรยีล โกรท

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทนุ: 31 ธนัวาคม 2561: 2,242 ลา้นบาท 7 2,406,718,751       2,140,000,000       
      31 ธนัวาคม 2560: 2,140 ลา้นบาท)
เงินลงทนุในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทนุ: 81 ลา้นบาท) 80,706,516            -                             
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8, 17 19,852,001            135,627,905          
ลูกหน้ี
   จากการใหเ้ช่าและบริการ 9, 17 311,609                 2,743,857              
   จากดอกเบ้ีย 17 359,569                 7,588                     
   จากกรมสรรพากร 1,054,534              15,078,000            
สินทรัพยอ่ื์น 8,045,182              131,153                 
รวมสินทรัพย์ 2,517,048,162       2,293,588,503       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท
งบดุล
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้
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(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หนีสิ้น
เจา้หน้ี
   จากดอกเบ้ีย 408,263                 407,342                 
   อ่ืน 17 2,234,848              100,739,421          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17 7,021,613              953,973                 
เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 17, 18.3 55,580,484            50,220,500            
เงินกูย้มืระยะยาว 10 698,000,000          590,000,000          
รวมหนีสิ้น 763,245,208          742,321,236          
สินทรัพย์สุทธิ 1,753,802,954       1,551,267,267       
สินทรัพย์สุทธิ: 
ทนุจดทะเบียน
   หน่วยทรัสต ์155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ10 บาท 1,550,000,000       1,550,000,000       
ทนุท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์
   หน่วยทรัสต ์155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ10 บาท 11 1,550,000,000       1,550,000,000       
ก าไรสะสม 12 203,802,954          1,267,267              
สินทรัพย์สุทธิ 1,753,802,954       1,551,267,267       

-                             -                             
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 11.3148                 10.0081                 
ค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี/งวด (หน่วย) 155,000,000          155,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท
งบดุล (ต่อ)

ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรยีล โกรท

งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้
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82 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(หน่วย: บาท)
ส าหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี (วนัจดัตั้งกองทรัสต์)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
รายได้จากเงนิลงทุน
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 17 175,141,298                          2,808,287                              
รายไดด้อกเบ้ีย 17 606,839                                 72,003                                   
รายไดอ่ื้น -                                             300                                        
รวมรายได้ 175,748,137                          2,880,590                              
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 14.1, 17 10,809,675                            293,713                                 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 14.2, 17 5,339,941                              145,404                                 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 14.3 619,510                                 16,973                                   
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 14.4, 17 2,284,089                              36,296                                   
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 14.5, 17 2,810,222                              48,399                                   
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,604,903                              407,865                                 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,905,495                              257,331                                 
ตน้ทุนทางการเงิน 24,916,701                            407,342                                 
รวมค่าใช้จ่าย 50,290,536                            1,613,323                              
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 125,457,601                          1,267,267                              
รายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน
ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 51,017                                   -                                             
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6,569                                     -                                             
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 165,200,000                          -                                             
รวมรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน 165,257,586                          -                                             
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 290,715,187                          1,267,267                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรยีล โกรท

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้

83รายงานประจำาปี 
2561



(หน่วย: บาท)
ส าหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี (วนัจดัตั้งกองทรัสต์)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 125,457,601                          1,267,267                              
ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 51,017                                   -                                             
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6,569                                     -                                             
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 165,200,000                          -                                             
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 290,715,187                          1,267,267                              
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 -                                             1,550,000,000                       
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 13 (88,179,500)                           -                                             
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี/งวด 202,535,687                          1,551,267,267                       
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี/งวด 1,551,267,267                       -                                             
สินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด 1,753,802,954                       1,551,267,267                       

-                                             -                                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรยีล โกรท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้

84 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(หน่วย: บาท)
ส าหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี (วนัจดัตั้งกองทรัสต์)

31 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 290,715,187                          1,267,267                              
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน:
   การซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (101,518,751)                         (2,140,000,000)                      
   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (349,493,920)                         -                                             
   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 269,018,266                          -                                             
   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (173,276)                                -                                             
   ตน้ทุนทางการเงิน 24,916,701                            407,342                                 
   การ (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 2,432,248                              (2,743,857)                             
   การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย (351,981)                                (7,588)                                    
   การ (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีจากกรมสรรพากร 14,023,466                            (15,078,000)                           
   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (7,914,029)                             (131,153)                                
   การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีอ่ืน (98,504,573)                           100,739,421                          
   การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,067,640                              953,973                                 
   การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจ ารับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 5,359,984                              50,220,500                            
   ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (51,017)                                  -                                             
   ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (6,569)                                    -                                             
   ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (165,200,000)                         -                                             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (110,680,624)                         (2,004,372,095)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรยีล โกรท

งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้

85รายงานประจำาปี 
2561



(หน่วย: บาท)
ส าหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี (วนัจดัตั้งกองทรัสต์)

31 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ -                                             1,550,000,000                       
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาว 108,000,000                          590,000,000                          
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (88,179,500)                           -                                             
ดอกเบ้ียจ่าย (24,915,780)                           -                                             
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (5,095,280)                             2,140,000,000                       
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (115,775,904)                         135,627,905                          
เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี/งวด 135,627,905                          -                                             
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี/งวด (หมายเหตุ 8) 19,852,001                            135,627,905                          

-                                             -                                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรยีล โกรท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้

86 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



(หน่วย: บาท)
ส าหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี (วนัจดัตั้งกองทรัสต์)

31 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี/งวด 10.0081                                  -                                             
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8094                                    0.0081                                    
   ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 0.0003                                    -                                             
   ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 0.0001                                    -                                             
   ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 1.0658                                    -                                             
รวมรายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 1.8756                                    0.0081                                    
บวก: การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ -                                             10.0000                                  
หกั: การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (0.5689)                                  -                                             
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด 11.3148                                  10.0081                                  

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานต่อ
   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลีย่ระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 17.75 0.08

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญและข้อมูลประกอบเพิม่เติมทีส่ าคัญ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด (บาท) 1,753,802,954 1,551,267,267
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 3.07 0.11
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย
   ระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ) 10.73 0.19
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปี/งวด
   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (ร้อยละ)* 6.22 82.77
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี/งวด (บาท) 1,637,955,117 1,551,267,267

* จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัดว้ยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภท
   ณ วนัส้ินปี/งวด โดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท
ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรยีล โกรท

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้
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ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรยีล โกรท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็  
อนิดัสเทรียล โกรท 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  
(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งข้ึนตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ระหว่างบริษทั เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ในฐานะ                   
ผูก่้อตั้ งทรัสต์ และบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย  ์จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 
กองทรัสต์ฯได้จดัตั้ งโดยไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน
ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยกองทรัสต์ฯได้ลงทุนคร้ังแรกในกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ในโครงการแปซิฟิค 
ห้องเยน็ และโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ในโครงการดาตา้
เซฟ และโครงการทิพย์ 7 ต่อมากองทรัสต์ฯได้ลงทุนเพิ่มเติมในกรรมสิทธ์ิอาคารคลังห้องเย็น และ
กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ในโครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตฯ์ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย ์             
จดัการกองทุน ไทยพาณิชย  ์จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ และบริษทั งานสมบูรณ์ จ ากัด                
ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7  

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561              
ไดอ้นุมติัการเขา้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ประเภทกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ในมูลค่าการลงทุน
ไม่เกิน 4,300 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ปัจจุบนัผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ฯอยู่ระหว่างการขออนุมัติการลงทุนและการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

88 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ
ท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้ น ได้แก่ 
ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้ งน้ี ผูจ้ดัการ
กองทรัสตฯ์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีท่ี
กองทรัสตฯ์มีการเพิ่มทุน กองทรัสตฯ์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชีได้
เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตเ์ดิม  

 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ

กองทรัสตฯ์ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(2)  การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนหรือแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีก าไรสะสมท่ีอา้งอิงจากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสต์ฯ
ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่า   
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวด
ถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี       

พ.ศ. 2547 และจัดท าข้ึนตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับ ท่ี  106               
เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสต์ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งปี กองทรัสตฯ์ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทรัสตฯ์  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกองทรัสตฯ์ 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ              
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผล
บงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบาง
ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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 ปัจจุบันผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
5.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการให้เช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รับรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุญัญาเช่า  

รายไดด้อกเบ้ียบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2  การวดัค่าเงินลงทุน 
  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสตฯ์มีสิทธิในเงินลงทุน  

  ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนทั้งส้ินท่ีกองทรัสตฯ์จ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุน
นั้น 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา  

  ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีได้ซ้ือ
อสังหาริมทรัพยม์าโดยใช้ราคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และจะก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ              
เงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไปโดยใช้ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย                
(ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการให้ความเห็นชอบ
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ)  

  ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยถื์อเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
  เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตาม

มูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาท่ีค านวณจากอตัราตอบแทนจากการซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุนใน
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงในราคาท่ีค านวณจากอตัรา
ผลตอบแทนของบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์พิจารณาแลว้วา่เป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของ
มูลค่ายติุธรรม 
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5.3  ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 
  ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมิน

โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ 

5.4  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนได้เสียของ

กองทรัสตฯ์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
กองทรัสต์ฯ หรือถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบักองทรัสตฯ์ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ ทรัสตี และบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์และทรัสตี และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรัสต์ฯ ผูบ้ริหารส าคญัและกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรัสตฯ์ 

 ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกัน ความสัมพนัธ์ 
บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ิน

ร้อยละ 10) 
บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์  
บริษทั งานสมบูรณ์ จ ากดั  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7 
บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์

ของโครงการทิพย ์7 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรัสตี 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 
บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
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5.5 การแบ่งปันส่วนทุน 
  กองทรัสตฯ์บนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

5.6 ภาษีเงินได้ 
  กองทรัสต์ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ฯได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

ประเทศไทย 

5.7  การวดัมูลค่ายุติธรรม 
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสตฯ์ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทรัสต์ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

  ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสต์ฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ

จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและ            
การประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงใน           
หมายเหตุประกอบงบการเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

94 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 กองทรัสต์ฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัท่ีในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีฐานอา้งอิงจาก

ราคาทุนในงวดบญัชีแรกและราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ/หรือท่ีปรึกษาทางการเงินในปี
ถดัๆไป โดยมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวใช้วิธีการพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายได้
และไม่มีราคาในตลาดท่ีสามารถใช้เทียบเคียงไดโ้ดยตรง ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อตัราการใช้พื้นท่ี อตัราคิดลด อตัราค่าเช่าพื้นท่ี อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน และอตัราการข้ึนค่าเช่า 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบดุล ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ใน
แบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต  สภาพ
คล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ี
แสดงอยูใ่นงบดุล และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

7. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน(1) มูลค่ายติุธรรม 

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 804,700 936,200 804,700 804,700 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 544,200 542,900 544,200 544,200 
โครงการดาตา้เซฟ 192,100 198,100 192,100 192,100 
โครงการทิพย ์7 599,000 628,000 599,000 599,000 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 101,519 101,519 - - 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 2,241,519 2,406,719 2,140,000 2,140,000 
(1) ราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 ยกเวน้โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) เป็นราคาท่ีลงทุนในวนัท่ี                

21 ธนัวาคม 2561 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

(วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ 
 31 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี/งวด 2,140,000 - 
ซ้ือเพ่ิม 101,519 2,140,000 
รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับ                   
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 165,200 - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี/งวด 2,406,719 2,140,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตฯ์ประมาณมูลค่ายุติธรรมเงินของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้า
ในเดือนธันวาคมปี 2560 เป็นจ านวน 2,305 ล้านบาท (ราคาทุน 2,140 ล้านบาท) โดยใช้ราคาประเมินท่ี
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานท่ี
ใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราการเช่าพื้นท่ี อตัราค่าเช่า อตัราการข้ึนค่าเช่า อตัราคิดลด              
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และในส่วนของเงินลงทุนเพิ่มเติมใน
อสังหาริมทรัพยโ์ครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) จ านวน 102 ล้านบาท กองทรัสต์ฯ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบัราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 
เน่ืองจากผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯเช่ือว่าราคาดงักล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นราคาท่ีมีการ
แลกเปล่ียนจริงล่าสุด และเกิดข้ึนใกลว้นัส้ินงวดบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคร้ังแรกในอสังหาริมทรัพย์
เท่ากบัราคาทุนท่ีลงทุนในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เช่ือวา่ราคาดงักล่าวเป็นมูลค่าดีท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นราคาท่ีมีการแลกเปล่ียนจริงล่าสุด และเกิดข้ึนใกลว้นัส้ินงวดบญัชี 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามวิธีพิจารณาจาก
รายได ้(Income Approach) และผลกระทบต่อมูลค่า เม่ือสมมติฐานเปล่ียนสรุปไดด้งัน้ี 

 

สมมติฐาน 

ผลกระทบต่อ              
มูลค่ายติุธรรมเม่ืออตัรา
ตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

อตัราการเช่าพ้ืนท่ี (ร้อยละ) 95.00 - 100.00 มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 
อตัราการข้ึนค่าเช่า (ร้อยละ) 0.00 - 5.00 มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 9.00 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ) 6.50 มูลค่ายติุธรรมลดลง 

96 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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7.1 ข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 
เงินรวม 2,140 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 
ก. โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 
 กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิใน

สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ในโครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรสาคร  
ข. โครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค 
 กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิใน

สังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ในโครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ค. โครงการดาตา้เซฟ 
 กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ง. โครงการทิพย ์7 
 กองทรัสตฯ์ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรปราการ  
ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค              
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) เป็นจ านวนเงิน 102 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง) โดยกองทรัสตฯ์ลงทุน
ในกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการ
ท าความเย็นในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ านวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ท่ี ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองนคร
เน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา พื้นท่ีใหเ้ช่าของอาคาร 2,708 ตารางเมตร  
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์จ านวน 102 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.20 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ           
ถวัเฉล่ียของงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทั้งน้ี การลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว
เป็นเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินทั้งหมด 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์จ านวน 2,140 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 138 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ           
ถวัเฉล่ียของงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต์) ถึงวนัท่ี     
31 ธนัวาคม 2560 ทั้งน้ี การลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวเป็นเงินท่ีไดจ้ากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
จ  านวน 1,550 ลา้นบาท และเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินจ านวน 590 ลา้นบาท 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยาย
เพิ่มเติม) และโครงการทิพย์ 7 ได้จดจ านองค ้ าประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้น             
หมายเหตุ 10 

97รายงานประจำาปี 
2561
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7.2 รายละเอยีดการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

โครงการ ผูเ้ช่า อายสุญัญาเช่า (ปี) 
ปีท่ีครบก าหนด
สญัญาเช่า 

โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ ากดั 10 2570(1) 

โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จ ากดั 10 2570(1) 
โครงการดาตา้เซฟ บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 10 2570  
โครงการทิพย ์7 ผูเ้ช่ารายยอ่ยจ านวน 5 ราย 3 2562 - 2564(2) 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 

(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จ ากดั 9 2570(1) 
(1) กองทรัสตฯ์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี 
(2) กองทรัสตฯ์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงออกไปอีก 1 คร้ัง เป็นเวลา 3 ปี 

7.3 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 กองทรัสตฯ์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็น

จ านวนเงิน 392 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 23.93 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ส าหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี)  

8. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กองทรัสตฯ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือ 
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี ยอดคงเหลือ 
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี 
 (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) 

เงินฝากธนาคาร     
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 19,852 0.375 135,628 0.375 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 19,852  135,628  
9. ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหน้ี                
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 312 2,744 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 312 2,744 

98 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 
  (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 698,000 590,000 
เงินกูย้ืมระยะยาว 698,000 590,000 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 590 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 5 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 108 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 4 ปี 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

 ภายใตส้ัญญากูย้มืเงิน กองทรัสตฯ์จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงินในเร่ือง Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio และ Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็นตน้ 

11. ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
  เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ผู ้จ ัดการกองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งกองทรัสต์ฯมีทุนจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหน่วยทรัสตจ์  านวน 155 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ทั้งน้ีกองทรัสตฯ์ไดเ้รียกและ
ไดรั้บช าระเงินทุนดงักล่าวทั้งจ  านวน 

12. ก าไรสะสม 
(หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับรอบระยะเวลา                              
ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 

2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์                    
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 1,267 - 
ก าไรสะสมตน้ปี/งวด 1,267 - 
บวก: การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 290,715 1,267 
หกั: การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (88,179) - 
ก าไรสะสมปลายปี/งวด 203,803 1,267 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 
  (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 698,000 590,000 
เงินกูย้ืมระยะยาว 698,000 590,000 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 590 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 5 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 108 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 4 ปี 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

 ภายใตส้ัญญากูย้มืเงิน กองทรัสตฯ์จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงินในเร่ือง Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio และ Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็นตน้ 

11. ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
  เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ผู ้จ ัดการกองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งกองทรัสต์ฯมีทุนจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหน่วยทรัสตจ์  านวน 155 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ทั้งน้ีกองทรัสตฯ์ไดเ้รียกและ
ไดรั้บช าระเงินทุนดงักล่าวทั้งจ  านวน 

12. ก าไรสะสม 
(หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับรอบระยะเวลา                              
ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 

2560 (วนัจดัตั้งกองทรัสต)์                    
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 1,267 - 
ก าไรสะสมตน้ปี/งวด 1,267 - 
บวก: การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 290,715 1,267 
หกั: การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (88,179) - 
ก าไรสะสมปลายปี/งวด 203,803 1,267 

99รายงานประจำาปี 
2561
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13. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั ผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 
14 พฤษภาคม 2561 ก าไรสะสมตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

(วนัจดัตั้งกองทรัสต)์ ถึง 31 มีนาคม 2561 0.1926 29,853 
7 สิงหาคม 2561 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี           

1 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 0.1861 28,845 
5 พฤศจิกายน 2561 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี           

1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2561 0.1902 29,481 
   88,179 

14. ค่าใช้จ่าย 

14.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 
(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
(2) ค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ฯไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ี

ไดม้าของกองทรัสตฯ์ในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ฯ 
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าท่ีต ่ากวา่ระหวา่งทรัพยสิ์นท่ีจ าหน่ายไปของกองทรัสตฯ์ในแต่ละคราว 
และราคาประเมินท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 
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 ทรัสตีของกองทรัสต์ฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ซ่ึง
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14.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนตามท่ีจ่ายจริง 

100 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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14.4 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าว       

ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็น
อตัราไม่เกินร้อยละ 2.75 ของรายไดสุ้ทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00 ของก าไรจากการ
ด าเนินงานส าหรับทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตฯ์  

(3) ค่านายหนา้ในการท่ีผูเ้ช่ารายยอ่ยต่อสัญญาเช่าและบริการ และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายยอ่ย
รายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ว่าง โดยค านวณเป็นอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีกองทรัสตฯ์จะไดรั้บจากผูเ้ช่ารายยอ่ย 

14.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 กองทรัสต์ฯมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกนัภยั 

และภาษีโรงเรือน เป็นตน้ 

15. การรับประกนัการจ่ายช าระค่าเช่า 
การรับประกนัค่าเช่าส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาตา้เซฟ 
และโครงการเจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ยอมผกูพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตฯ์
จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า
ทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระท าการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน                 
หากผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่าหรือช าระค่าเช่าไม่ครบเต็มจ านวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพย์สิน  บริษัท                        
เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงจะช าระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้ าระหรือช าระไม่ครบ
เตม็จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์จนครบเตม็จ านวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสัญญา 

16. มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสตฯ์เป็น
รายไตรมาส หากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนคร้ังแรกในโครงการ
ทิพย ์7 เป็นจ านวนน้อยกวา่ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ (ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2563) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ี
กองทรัสตฯ์คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
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17. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี/งวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกองทรัสตฯ์ และบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัที่                       

22 ธนัวาคม 2560        
(วนัจดัตั้งกองทรัสต)์                      

ถึงวนัที่                       
31 ธนัวาคม 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน    
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 131,120 2,808 อตัราตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 61 72 อตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์    
ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 10,810 294 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.1 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5,340 145 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.2 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์น      
ของกองทรัสต ์   

 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์น 
หลกัของกองทรัสต ์ 926 15 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.4 

 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,358 21 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.4 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ    
ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 2,220 36 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14.5 
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ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงนิฝากธนาคาร   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,852 135,628 

ลูกหนีจ้ากให้เช่าและบริการ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 312 2,744 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 8 

เจ้าหนีอ่ื้น   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,908 60,687 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,856 484 

เงนิมัดจ ารับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายได้ค่าเช่า   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,275 39,916 

18. ภาระผูกพนั 
18.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 

18.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทรัสตฯ์มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคตท่ีตอ้ง
จ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวนประมาณ 0.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 0.2 ลา้นบาท) 

18.3  กองทรัสตฯ์จะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่าของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุ 17 ให้แก่ผูเ้ช่าและคู่สัญญาในจ านวนเท่ากบัท่ีกองทรัสต์ฯไดรั้บ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2561 มียอดท่ีตอ้งช าระในอนาคตจ านวนประมาณ 0.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี) 

18.4 ภายใตส้ัญญาเช่า กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีตอ้งจ่าย
ส าหรับอาคารห้องเยน็โครงการ แปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูดีแปซิฟิค และโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ภาระผกูพนัดงักล่าวท าใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป  
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 ภาระผกูพนัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) หากค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจริงมีจ านวนมากกวา่ส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพร้อมกบัยอด
คงเหลือจากปีก่อน ผูเ้ช่าตกลงว่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบจ านวนท่ีมากกว่าส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาพร้อมกบัยอดคงเหลือดงักล่าว 

(2) หากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงมีจ านวนนอ้ยกวา่ส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา กองทรัสตฯ์
จะยกยอดคงเหลือนั้นไปเป็นส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาส าหรับปีต่อๆไป 

(3) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีไดมี้การต่อสัญญาออกไปหรือในกรณีมีการ
เลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนัดสัญญาโดยความผิดของผูเ้ช่า กองทรัสต์ฯตกลงจะคืนยอด
คงเหลือของส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมด (หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ระหวา่งท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช)้ 

(4) ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูเ้ช่าตามท่ีระบุใน
สัญญา ผูเ้ช่าตกลงช าระเงินให้แก่กองทรัสต์ฯในจ านวนเท่ากบัส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าส้ินสุดลงไปจนครบระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีไดมี้การ
ต่ออายอุอกไป 

19. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กองทรัสต์ฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการพื้นท่ี
อสังหาริมทรัพยท่ี์ได้ลงทุนไปและด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 
กองทรัสตฯ์ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึง
วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้ น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในระหวา่งปี กองทรัสตฯ์มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 117 ลา้นบาท 
ซ่ึงมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตั้ง
กองทรัสต)์ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560: จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาท) 

104 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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20. เคร่ืองมือทางการเงิน 
20.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทรัสตฯ์ตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ และเงินกูย้มืระยะยาว กองทรัสตฯ์ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินสดและ                 

เงินฝากและเงินกูย้ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดและมีระยะเวลาครบก าหนดระยะสั้น ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียจึงอยู่
ในระดบัต ่า 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ีภายใน          
1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรา 
ดอกเบ้ีย          

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 69 - 12 81 1.60 - 1.86 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 20 - 20 0.375 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะยาว - 698 - 698 MLR - อตัราคงท่ี 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ีภายใน          
1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรา 
ดอกเบ้ีย          

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 136 - 136 0.375 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะยาว - 590 - 590 MLR - อตัราคงท่ี 

105รายงานประจำาปี 
2561
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ความเส่ียงด้านเครดิต 
กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ เงินฝากธนาคารและ                  
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯควบคุมความเส่ียงน้ีในส่วนของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ
โดยการก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าเงินเช่าพื้นท่ีและบริการล่วงหนา้และก าหนดให้มีนโยบายและวธีิการในการ
ควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม ดงันั้นกองทรัสตฯ์จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากความ
เส่ียงน้ี นอกจากน้ี กองทรัสตฯ์ยงัไดรั้บประกนัการจ่ายช าระค่าเช่าและมีมาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสีย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 และ 16 จ  านวนเงินสูงสุดท่ีกองทรัสต์ฯอาจต้อง
สูญเสียจากความเส่ียงดา้นเครดิต คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ เงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งแสดงอยูใ่นงบดุล  

20.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงินมูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสตฯ์จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด กองทรัสตฯ์ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

21. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กองทรัสต์ฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามล าดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 2,407 2,407 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 81 - 81 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 2,140 2,140 
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ความเส่ียงด้านเครดิต 
กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ เงินฝากธนาคารและ                  
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯควบคุมความเส่ียงน้ีในส่วนของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ
โดยการก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าเงินเช่าพื้นท่ีและบริการล่วงหนา้และก าหนดให้มีนโยบายและวธีิการในการ
ควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม ดงันั้นกองทรัสตฯ์จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากความ
เส่ียงน้ี นอกจากน้ี กองทรัสตฯ์ยงัไดรั้บประกนัการจ่ายช าระค่าเช่าและมีมาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสีย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 และ 16 จ  านวนเงินสูงสุดท่ีกองทรัสต์ฯอาจต้อง
สูญเสียจากความเส่ียงดา้นเครดิต คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ เงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งแสดงอยูใ่นงบดุล  

20.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงินมูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสตฯ์จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด กองทรัสตฯ์ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

21. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กองทรัสต์ฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามล าดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 2,407 2,407 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 81 - 81 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - - 2,140 2,140 

106 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระมาณมูลค่ายุติธรรมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาท่ีค านวณจากอตัราตอบแทนจากการซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงิน
ลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงในราคาท่ีค านวณ
จากอตัราผลตอบแทนของบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์พิจารณาแลว้วา่เป็นตวัแทนท่ีดี
ท่ีสุดของมูลค่ายติุธรรม 

22. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกองทรัสต์ฯ  คือ การด ารงไว้ซ่ึงความสามารถใน                   
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทรัสตฯ์ 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัรา 0.1985 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ โดยก าหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใน               
วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

24.  การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู ้จ ัดการกองทรัสต์ฯ  เม่ือว ันท่ี                               

26 กุมภาพนัธ์ 2562 
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ข้อมูลการวิเคราะห์และ 
ค�าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์

ผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์
ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์สำมำรถท�ำรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 

ทั้งสิ้นจ�ำนวน 125.46 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 124.19 ล้ำนบำท จำกปี พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ เนื่องจำกในปี พ.ศ. 2560 กองทรัสต์ได้ 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที ่22 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ท�ำให้กองทรัสต์มีกำรรับรู้ผลกำรด�ำเนินงำนเพียง 10 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 (วันจดัตัง้กองทรสัต์) ถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ในขณะท่ีในปี พ.ศ. 2561 กองทรสัต์มีกำรรบัรูผ้ลกำรด�ำเนนิงำน 
เต็มปี โดยกองทรัสต์มีรำยได้รวมจ�ำนวน 175.75 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย 

(1) รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบรกิำรจ�ำนวน 175.14 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 99.65 ของรำยได้รวม  โดยเป็นรำยได้ค่ำเช่ำ
จำกโครงกำร JWD จ�ำนวน 131.12 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 74.61 ของรำยได้รวม และ รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรจำกโครงกำร
ทิพย์ 7 จ�ำนวน 44.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.05 ของรำยได้รวม  ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนทั้งหมดมีผู้เช่ำอยู่เต็ม 
มีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 100

(2) รำยได้ดอกเบี้ยจ�ำนวน 0.61 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของรำยได้รวม  

กองทรัสต์มีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 50.29 ล้ำนบำท โดยหลักประกอบด้วย ต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 24.92 ล้ำนบำท ซึ่งเป็น
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกเงนิกูยื้มระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิจ�ำนวน 698.00 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 14.18 ของรำยได้รวม นอกจำกนี้  
กองทรัสต์ยังมีค่ำใช้จ่ำยจำกค่ำธรรมเนียมผู้จัดกำรกองทรัสต์ ค่ำธรรมเนียมทรัสตี ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน ค่ำธรรมเนียม
กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินโครงกำร และค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ เป็นต้น 

ทั้งนี้  กองทรัสต์ยังมีก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์จ�ำนวน 0.06 ล้ำนบำท จำกกำรบริหำร
จัดกำรสภำพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์ด้วยกำรลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และหน่วยลงทุน เป็นต้น รวมถึงก�ำไร
สทุธท่ีิยงัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์จ�ำนวน 165.20 ล้ำนบำท จำกกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิของ 
กองทรัสต์ประจ�ำปี  ส่งผลให้กองทรัสต์มีกำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนอยู่ที่ 290.72 ล้ำนบำท    

ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์

1.	 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,517.05 ล้ำนบำท โดยหลักประกอบด้วย

เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ตำมมูลค่ำยุติธรรมจ�ำนวน 2,406.72 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.62 ของสินทรัพย์รวมเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ตำมมูลค่ำยุติธรรมจ�ำนวน 80.71 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.21 ของสินทรัพย์รวม และเงินสดและเงินฝำก
ธนำคำรจ�ำนวน 19.85 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ตำมมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี พ.ศ. 2560 ประมำณ 266.72 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงิน
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ท่ีเกิดจำกกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินประจ�ำปี รวมท้ังกำรลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมใน 
เดือนธันวำคม พ.ศ. 2561  
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2.	 หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 763.25 ล้ำนบำท โดยหลักประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยำว

จำกสถำบันกำรเงินจ�ำนวน 698.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.45 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี พ.ศ. 2560 ประมำณ 
108.00 ล้ำนบำท จำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้สนับสนุนกำรลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือน
ธันวำคม พ.ศ. 2561 โดยเงินกู้ยืมระยะยำวทั้งหมดคิดดอกเบี้ยด้วยอัตรำดอกเบี้ย MLR ปรับลบด้วยอัตรำตำมที่ระบุในสัญญำ
เงินกู้ มีเงื่อนไขกำรช�ำระดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน และช�ำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจ�ำนวนภำยในเดือนธันวำคม 2565   

อัตรำส่วนกำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เท่ำกับร้อยละ 27.73 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวม  
ซึ่งยังคงเป็นไปตำมเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ว่ำ กองทรัสต์สำมำรถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวม หรือ
ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลคำ่ทรัพย์สินรวม ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ 
(Investment Grade)

3.	 สินทรัพย์สุทธิ
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิท้ังสิ้น 1,753.80 ล้ำนบำท ประกอบด้วยทุนท่ีได้รับจำก 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จ�ำนวน 1,550.00 ล้ำนบำท และก�ำไรสะสมจ�ำนวน 203.80 ล้ำนบำท มีสนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วยเท่ำกบั 11.3148
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ภาคผนวก
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ค�าอธิบายลักษณะความเสี่ยง 
และมาตรการรองรับ

1.	 ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงาน
ของกองทรัสต์

1.1.  ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทรสัต์ 
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์และ 
ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการจัดการและจัดหา 
ผลประโยชน์จากทรพัย์สินหลักของกองทรสัต์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเป็นผูก้�าหนดนโยบายการตลาดและ
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน 
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ซึง่การปฏบิตัหิน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทรัสตี ท้ังนี้ ความสามารถ
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการด�าเนนิงานตามกลยุทธ์การลงทนุ 
ของกองทรัสต์ให้ประสบความส�าเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 
ที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหา
โอกาสการลงทุนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ ์
การลงทุนของกองทรัสต์ การที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
ด�าเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผน 
ที่วางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงานรวมทั้งโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์
อย่างมีนัยส�าคัญ

1.2  ความเส่ียงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ท่ีอาจเกิดขึน้

หลังจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ครั้งแรกแล้วเสร็จ บริษัทฯ ในฐานะผู ้จัดการกองทรัสต์  
จะแต่งตั้งบริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม TIP  
เป็นผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต ์
เข้าลงทุนในโครงการทพิย์ 7 ตามกลยุทธ์และนโยบายท่ีบรษิทัฯ  
ก�าหนด นอกจากนี ้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ยังมคีวามเก่ียวพนั 
กับกองทรสัต์ในฐานะเป็นผูข้ายทรพัย์สนิท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุน 
ดังนั้น การจัดหาผลประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์โดยผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อาจสนับสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่อง 
กับอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกรรมอ่ืนที่อาจมีการแข่งขันโดยตรง 
กับกองทรัสต์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน จงึได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการก�ากับ
ดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการก�าหนดให้
ตลอดระยะเวลาที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสังหารมิทรพัย์
ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า ทุกครั้งท่ีมีผู้สนใจเช่าท่ีดินและอาคาร
คลังสินค้า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินท่ีว่าง
ท้ังหมดที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า (Specification)  
ให้ลกูค้าเป็นผูพิ้จารณาตดัสนิใจ โดยไม่มกีารแบ่งแยกว่าจะเป็น 
ทรัพย์สินของฝ่ายใด รวมถึงการก�าหนดค่าเช่าส�าหรับอาคาร 
ท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ ท้ังในด้านขนาด ท�าเล รปูแบบ และ
อายุ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
ให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เว้นแต่กองทรัสต์ 
จะพิจารณาการด�าเนินการที่เหมาะสมอื่นเพ่ือประโยชน์ของ 
กองทรัสต์ นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดท�า
รายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ได้ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือตามท่ีบริษัทฯ 
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้ก�าหนดร่วมกัน

1.3  รายได้ของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับฐานะทางการ
เงินของผู้เช่าพื้นท่ีและการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการเม่ือสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
ของผู้เช่าส้ินสดุลง

ค่าเช่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้เช่าพ้ืนท่ีตามสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการ จะเป็นท่ีมาของรายได้หลักของกองทรัสต์ 
ดังนั้น กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากฐานะการเงินและ 
ความสามารถในการช�าระค่าเช่าของผู้เช่าพ้ืนท่ีได้ หากผู้เช่า 
พ้ืนท่ีรายส�าคัญรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย หรือผู้เช่าพ้ืนที่
จ�านวนมากในขณะใดขณะหนึ่งมีฐานะการเงินท่ีด้อยลง  
อาจท�าให้ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีช�าระเงนิล่าช้าหรอืเกิดการผดินัดช�าระเงนิ
ค่าเช่าของผู้เช่าพ้ืนท่ี และท�าให้ผู้เช่าพ้ืนท่ีไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้

นอกจากนี้ แม้ว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเป็น
ทรัพย์สินที่ปัจจุบันมีผู้เช่าพ้ืนที่เต็มท้ังหมด แต่ก็อาจเกิดกรณี
ท่ีผู้เช่าพ้ืนท่ีไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลา หรอือาจขอต่ออายุสญัญาเช่าพ้ืนที ่
และสัญญาบริการด้วยเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์
น้อยกว่าเงือ่นไขในสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและสญัญาบรกิารปัจจบุนั  
ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิ  
ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนของกองทรัสต์ 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว  
โดยมีนโยบายในการเจรจาการต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญา
บริการกับผู้เช่าพ้ืนที่ที่ก�าลังจะหมดสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลา 
3 - 6 เดือนก่อนสัญญาเช่าและสัญญาบริการจะครบก�าหนด 
ดังนัน้ เมือ่มผีูเ้ช่าพ้ืนทีท่ีค่รบก�าหนดอายุสญัญาเช่าและสญัญา
บริการและไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาเช่า บริษัทฯ ยังคงมี
เวลาเพียงพอส�าหรับการจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาแทนที่

1.4  ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสต์ ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก หรือไม่ได้รับบริการ
ส่ิงอ�านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
เน่ืองจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับ
กองทรสัต์

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
กองทรัสต์จะเข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ 
สญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย์ สญัญาเช่าทรพัย์สนิจากกองทรสัต์ 
เพ่ือประกอบกิจการและสญัญาตกลงกระท�าการเพ่ือการลงทุน
ในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์  
และ/หรอื สญัญาต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนและการบรหิาร 
ของกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน  ์
ของกองทรัสต์ และผูกพันให้คู่สัญญาปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ในสัญญา

นอกจากนี้ การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ
โครงการทิพย์ 7 บางประการ อาทิเช่น ทางสัญจรส่วนกลาง  
น�้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริการบ�าบัดน�้าเสีย อาจด�าเนินการ 
โดยผู ้ให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินในฐานะผู ้พัฒนา
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการทิพย์ 7 (แล้วแต่กรณี) 
บรษิทัฯ จงึไม่สามารถรบัประกันได้ว่า ผูพั้ฒนาโครงการแปซฟิิค 
ห้องเย็นและโครงการทิพย์ 7 นั้น จะปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
ของตนตามสัญญาในการให้บริการใด ๆ ได้อย่างสมบูรณ์  
ซึง่เหตกุารณ์ทีคู่ส่ญัญาผดิสญัญาดงักล่าว อาจท�าให้ผูใ้ห้บรกิาร 
หยุดการให้บริการใด ๆ ต่อกองทรัสต์และผู ้เช่าพ้ืนที่ของ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการจัดหา 
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และอาจมี 
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อกิจการ ฐานะการเงิน 
ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ได้

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก�าหนดในสัญญา คู่สัญญา
อาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหต ุ
แห่งการเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีดังกล่าว แม้กองทรัสต ์
มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เ รียกค ่าเสียหายตลอดจน 
เรียกค่าขาดประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม แต่เหตุผิดสัญญาของ 
คู่สัญญาดังกล่าวอาจท�าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน ์
หรือไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของสัญญา
ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้คู ่สัญญาต้องปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดของสัญญา หรือคู่สัญญาไม่ช�าระค่าเสียหาย 
ตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดังนั้น กองทรัสต์จึงอาจต้อง
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล  
ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าว บรษิทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึง
ระยะเวลาในการด�าเนนิการจนกว่าจะเสรจ็สิน้ กระบวนการ และ
จ�านวนเงนิท่ีกองทรสัต์จะได้รบัชดเชยเยียวยาต่อความเสยีหาย 
ต่าง ๆ นอกจากน้ี ผลแห่งคดียังข้ึนอยู่กับค�าพิพากษาของศาล  
และถึงแม้ศาลจะมคี�าพิพากษาให้กองทรสัต์ชนะคดี กองทรสัต์ 
อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัให้เป็นไปตามค�าพิพากษา 
ของศาล ผู ้ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได ้รับ 
ผลประโยชน์ตอบแทนตามจ�านวนหรือภายในระยะเวลา 
ที่คาดการณ์ไว้

1.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการท่ี
กองทรสัต์กู้ยืมเงนิ

กองทรัสต์ได้กู ้ยืมเงินระยะยาววงเงินไม่เกินประมาณ 
698 ล ้านบาท (กองทรัสต ์จะมีการกู ้ ยืมประมาณไม ่
เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์)  
เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหน่ึงในการลงทุนในทรัพย์สิน
ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ดังน้ัน กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยง
จากการกู ้ ยืมเงินดังกล ่าวจากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามสัญญาเงินกู ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุ
ของสัญญาเงินกู ้ซึ่งจะส ่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
ของกองทรัสต์ท�าให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ 
ในการช�าระดอกเบี้ย และเงินต้น และอาจจะกระทบต่อความ
สามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถ
ช�าระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นตามที่ก�าหนดในสัญญา 
กู้ยืมเงิน หรือ เกิดเหตุผิดสัญญาอื่น ๆ ภายใต้สัญญาเงินกู้  
อาจส่งผลให้ผู้ให้กู้อาจด�าเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสต์
หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงการบังคับจ�านองในทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ที่น�าไปเป็นหลักประกันเงินกู้ 

ทัง้น้ี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตระหนักถึงความเสีย่งดังกล่าว และ
ได้บริหารจัดการกองทรัสต์โดยจะมีมาตรการในการติดตาม 
ผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ  
รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อย่างสม�่าเสมอ นอกจากน้ี  
ผู ้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงิน 
เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) หรือการด�าเนินการใด ๆ   
กับเจ้าหนี้ เช่น การขอขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ การขอ
ผ่อนผันเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
เป็นต้น โดยกองทรัสต์จะด�าเนินการดังกล่าวโดยค�านึงถึง
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นส�าคัญ

112 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท



2.	 ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์

2.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ อัตราการเช่า  
และอตัราค่าเช่า

กองทรัสต์มีรายได้หลักจากการให้เช่าพ้ืนที่และให้บริการ
ที่เก่ียวข้องแก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้เช่าพ้ืนท่ีอาคาร
คลังสินค้าหรืออาคารคลังห้องเย็น โดยการประกอบธุรกิจ 
การให้เช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารคลังห้องเย็นดังกล่าว 
อาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการท่ีผู ้ประกอบการรายอื่น
ก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
กับที่ตั้งของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ท�าให้เกิดการแข่งขัน
ในการแสวงหาผู้เช่าพ้ืนที่รายใหม่ การต่ออายุของผู้เช่าพ้ืนท่ี
รายเดมิและการปรบัลดอตัราค่าเช่าเพ่ือให้ดงึดดูต่อผูเ้ช่าพ้ืนท่ี  
ซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคัญต่อผลประกอบการธุรกิจ 
ผลการด�าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์

อย่างไรก็ดี สถานที่ตั้งของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต ์
ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ  
ซึง่เป็นท�าเลท่ีเหมาะสม มเีส้นทางการคมนาคมไปยังภมูภิาคอืน่ 
ได้อย่างสะดวก ดังน้ัน ปัจจัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให้
ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างดี 
นอกจากน้ี การทีเ่จ้าของทรพัย์สนิเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและ 
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคาร 
คลงัสนิค้า/อาคารคลงัห้องเย็นให้เช่ามาเป็นระยะเวลาพอสมควร  
จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพของทรัพย์สินของ 
กองทรัสต์ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

2.2 ความเส่ียงจากการกระจกุตัวของกลุ่มผู้เช่าหลัก 
และความเส่ียงในการสูญเสียกลุ่มผู้เช่าหลกัซึง่อาจท�าให้
รายได้ของกองทรสัต์เปล่ียนแปลงไป

เนือ่งจากกองทรสัต์ให้ผูเ้ช่าหลกั ซึง่เป็นบรษิทัในกลุม่ JWD  
เช่าทรัพย์สินในโครงการ JWD คิดเป็นอัตราส่วนรายได ้
ประมาณร้อยละ 74.27 ของรายได้รวมของทรัพย์สินของ 
กองทรสัต์ ดงัน้ัน หากกลุม่ผูเ้ช่าหลกัยกเลกิสญัญาเช่าทรพัย์สนิ 
ก่อนครบก�าหนดระยะเวลา หรอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรพัย์สนิ
เมือ่สญัญาครบก�าหนด และกองทรสัต์ไม่สามารถหาผู้เช่าใหม่
มาทดแทนได้ หรือกองทรัสต์อาจหาผู้เช่าใหม่มาทดแทนได้ 
แต่เงื่อนไขในการเช่าอาจไม่เหมือนกับเงื่อนไขในการเช่า 
ของกลุ ่มผู ้เช่าหลัก การกระท�าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ 
ในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และสถานะทางการเงนิ 
และรายได้ของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
เป็นทรัพย์สินท่ีมีศักยภาพ และสัญญาเช่าท่ีกองทรัสต์เข้า 
เป็นคู่สัญญากับผู้เช่าหลักนั้น เป็นสัญญาเช่าระยะยาวและ 
จะด�าเนินการจดทะเบยีนการเช่ากับส�านักงานท่ีดิน นอกจากนี้  
สถานท่ีต้ังของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์น้ีต้ังอยู่ในท�าเล 
ท่ีเหมาะสม มีเส ้นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอื่นได้ 
อย่างสะดวก ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให  ้
ผู้ประกอบการอื่นเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เพ่ือเป็น 
การทดแทนได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสร้าง
ความมั่นใจเพ่ิมเติมให้แก่กองทรัสต์ กองทรัสต์ยังได้เข้าท�า 
สญัญาตกลงกระท�าการระหว่าง JWD และกลุม่ผูเ้ช่าหลกัและ
กองทรัสต์ โดย JWD มีข้อผูกพันตามข้อตกลงการรับประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาเช่า โดยเป็นลูกหน้ีร่วมกับผู้เช่าหลัก
ตามวงเงนิและระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในสญัญาเช่าและสญัญา
ตกลงกระท�าการ ซึ่งจะเป็นมาตรการที่ช่วยให้ความเส่ียงจาก
การผดิสญัญาของกลุม่ผูเ้ช่าหลกัลดน้อยลงได้อย่างมนัียส�าคัญ 

2.3 ความเส่ียงเ ก่ียวกับใบอนุญาตเพื่อใช ้ ใน 
การประกอบกิจการของผูเ้ช่าหลัก

ผู้เช่าหลกัจะต้องได้รบัใบอนุญาตเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ  
และ/หรอื ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการอาคารคลงัห้องเย็น  
หากผูเ้ช่าหลกัไม่ได้รบัใบอนญุาตเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ 
และ/หรือ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการอาคารคลังห้อง
เย็น หรือใบอนุญาตดังกล่าวของผู้เช่าหลักถูกยกเลิก เพิกถอน 
หรือไม่มีการต่ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เช่าหลัก 
กล่าวคือ จะท�าให้ผู้เช่าหลักไม่สามารถด�าเนินกิจการอาคาร
คลังห้องเย็นต่อไปได้ ทั้งนี้ อาจเป็นผลให้ผู้เช่าหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าได้  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน  
และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้เข้าท�าสัญญาตกลงกระท�าการ 
ระหว ่าง  JWD และกลุ ่ม ผู ้ เช ่ าหลัก และกองทรัสต  ์ 
โดย JWD มีหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวท่ีจะให้
ความสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้เช่าหลัก รวมถึงวงเงิน
ส�ารองเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและวงเงินใด ๆ ตามที่
กองทรัสต์ร้องขอ ตลอดจนก�ากับดูแลและให้ความช่วยเหลือ
ท่ีจ�าเป็นแก่ผู้เช่าหลกั เพ่ือให้สามารถปฏบิติัหน้าท่ีตามก�าหนด
ไว้ในสัญญาเช่ากับกองทรสัต์ตลอดระยะเวลาท่ีกลุ่มผูเ้ช่าหลกั 
เป็นผู ้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว ซึ่งจะเป็นมาตรการ 
ที่ช่วยให้ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาของกลุ่มผู ้เช่าหลัก 
ลดน้อยลงได้อย่างมีนัยส�าคัญ
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3.	 ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

3.1 ความเส่ียงจากกรณีทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ 
เข้าลงทนุถกูเวนคนื

กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
เวนคืนทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งท�าให้กองทรัสต์ 
ไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข ้าลงทุนเพ่ือประโยชน  ์
ในการด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ กรณีที่เกิดการเวนคืน
ดังกล่าว กองทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน 
หรือได้รับค่าชดเชยดังกล่าวน้อยกว่ามูลค่าท่ีกองทรัสต์ใช้ 
ในการลงทนุในทรพัย์สนิซึง่ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ที่ผู ้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตาม 
ท่ีได้ประมาณการไว้ ทั้งในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและ 
เงินลงทุน โดยจ�านวนเงินค่าชดเชยท่ีกองทรัสต์จะได้รับ 
ขึน้อยู่กับเงือ่นไขตามท่ีก�าหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้องระยะเวลา 
การเช ่าทรัพย์สินที่ เหลืออยู ่ภายหลังจากการถูกเวนคืน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ 
เนือ่งจากการเวนคนืท่ีดนิเป็นนโยบายและความจ�าเป็นในการ
ใช้พื้นที่ของรัฐในเวลานั้น ๆ ในอนาคต

3.2 ความเส่ียงเก่ียวกับอสังหารมิทรพัย์ท่ีกองทรสัต์
ถือครองน้ัน อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
เพิม่ขึน้ รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการต่าง ๆ เพิม่ขึน้

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบ 
หากค่าใช ้จ ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช ้จ ่าย 
ในการด�าเนินการต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนโดยรายได้ไม่ได้เพ่ิมขึ้น
อย่างสอดคล้องกัน ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเพ่ิมสูงข้ึน  
อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาทรัพย์สิน ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ ่าย
สาธารณูปโภค ค่าบริการของผู ้รับจ้างช่วง อัตราเงินเฟ้อ  
และค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

3.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และ 
การก่อวนิาศภยั

ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ 
ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
อาทิ อุทกภัย และ/หรือ จากการก่อวินาศภัย ดังน้ัน เพ่ือเป็น 
การบรรเทาภาระความเสยีหายในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์
รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 
ผูเ้ช่าทรพัย์สนิ และเพ่ือให้ได้เงือ่นไขการท�าประกันภัยทีดี่ทีส่ดุ 
กองทรัสต์จะด�าเนินการจัดให้มีการท�าประกันภัยในทรัพย์สิน 
ดังกล่าว โดยให้มีระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ตลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่า 
ท่ีต่ออายุในวงเงนิประกันทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน การประกันภยั 
ของอาคารท่ีมลัีกษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกับทรพัย์สนิ
หลักของกองทรัสต์ เช่น การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  
(All Risk Insurance) และการประกันภัยเพ่ือประโยชน ์
บุคคลที่สาม (Public Liability Insurance) ด้วย

4.	 ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการลงทุนใน 
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

4.1 ความเส่ียงจากราคาหน่วยทรัสต์อาจลดลง 
หลังจากเสนอขายหน่วยทรสัต์

ราคาซื้อขายหน่วยทรัสต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมี 
การเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต อาทิเช่น โอกาสทางธุรกิจและ
การลงทุนของกองทรัสต์ สภาวะตลาดตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
ในประเทศไทยในทัศนะของนักลงทุน การคาดการณ์จากนักลงทุน 
และนักวิเคราะห์ มูลค่าตลาดของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
ความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์เมื่อเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์
ท่ีเป็นตราสารทุนอื่น ๆ ความสมดุลระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย
หน่วยทรัสต์ ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุน 
ในหน่วยทรสัต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย
ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ตลอดจน
ความผันผวนของตลาดตราสารทุน 
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ด้วยปัจจัยดังกล่าว หน่วยทรัสต์อาจมีการซื้อขายท่ีราคา 
สงูกว่าหรอืต�า่กว่ามลูค่าสนิทรพัย์สทุธิต่อหน่วย การท่ีกองทรสัต์  
มีกระแสเงินสดส�าหรับการด�าเนินงานเพ่ือใช้ในการลงทุน  
เป็นทุนส�ารองส�าหรับการด�าเนินงาน หรือเพ่ือใช้ในการอื่น ๆ  
เงินทุนเหล่านี้แม้จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ แต่อาจมิได้เพิ่ม 
ราคาตลาดให้แก่หน่วยทรัสต์ด้วย หากกองทรัสต์ไม่สามารถ 
ด�าเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได้  
ทัง้ในแง่ของการหารายได้ในอนาคตหรอืการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ก็อาจได้รับผลกระทบด้านลบ

นอกจากน้ัน หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
ทางการเงนิซึง่คุม้ครองเงนิลงทุน และการลงทนุในหน่วยทรสัต์ 
ของผู ้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช่ลักษณะของการเข้าท�าสัญญา 
ให้กู ้ยืมเงินหรือเป็นการได้รับประกันว่าผู ้ถือหน่วยทรัสต์ 
จะได้เงินที่ตนลงทุนคืน ดังนั้น นักลงทุนอาจมีความเส่ียง 
ที่จะไม่ได้เงินลงทุนคืนทั้งหมดหรือบางส่วน

4.2 ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการจ่าย 
ผลประโยชน ์ตอบแทนแก ่ ผู ้ถือหน ่วยทรัสต ์และ 
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์ 
น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนท่ีกองทรัสต์ได้รับจาก 
การด�าเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ร า ย ไ ด ้ ที่ ก อ ง ท รั ส ต ์ จ ะ ไ ด ้ รั บ จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์น้ัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมทั้ง
จ�านวนเงินรายได้ค่าเช่าที่ได้รับตลอดจนอัตราค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 
ทีเ่กิดขึน้ หากอสงัหารมิทรพัย์ท่ีเป็นของกองทรสัต์ไม่ก่อให้เกิด 
รายได้ในจ�านวนท่ีเพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์
อาจได้รับผลกระทบด้านลบ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า 
จะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือรักษาอัตรา 
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดับเดิมได้ นอกจากน้ี  
ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าระดับของผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่จ่ายจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อีกทั้งไม่สามารถรับรองได้ว่า 
ตามสัญญาเช่าในปัจจุบัน คู ่สัญญาจะสามารถตกลงกัน 
เพ่ือให้อัตราค่าเช่าที่ได้รับน้ัน เพ่ิมสูงข้ึน หรือว่ารายได้ค่าเช่า
จากการขยายอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการได้มาซึง่อสงัหารมิทรพัย์
เพ่ิมเติมน้ัน จะเพ่ิมสูงข้ึน และท�าให้รายได้ของกองทรัสต์ 
เพ่ิมสงูขึน้ อนัจะเป็นผลให้กองทรสัต์สามารถจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นได้

ท้ังน้ี ในการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ลงทุนได้รับ
จากหน่วยทรัสต์น้ัน จะพิจารณาจากผลประโยชน์ตอบแทนที่ 
กองทรสัต์ได้รบัจากการให้เช่าหรอืให้ใช้พ้ืนทีข่องอสงัหารมิทรพัย์ 
ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรสัต์เท่าน้ันไม่ได้ โดยจะต้องค�านวณ 
เป็นเงินได้หลังหักรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน  
รวมท้ัง แต่ไม่จ�ากัดเพียงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
การให้เช่า การช�าระคืนเงินต้นจากการกู้ยืมที่ถึงก�าหนดช�าระ  
ภาระผูกพันอื่นที่ถึงก�าหนดช�าระโดยพิจารณาสถานะเงินสด  
และค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ ดังนั้น ผลประโยชน  ์
ตอบแทนทีผู่ล้งทุนได้รบัจากหน่วยทรสัต์จงึน้อยกว่าผลประโยชน์ 
ตอบแทนท่ีกองทรสัต์ได้รบัจากการด�าเนินการขอสงัหารมิทรพัย์ 
ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

4.3 ความเส่ียงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม

ผู ้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมีภาระภาษีเก่ียวกับการลงทุน 
หรือซื้อขายหน่วยทรัสต์โดยอาจจะต้องเสียภาษีในอัตรา 
ที่สูงขึ้น หรือในกรณีประโยชน์ตอบแทนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่
ได้มีสัญชาติไทยอาจจะต้องเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในอัตราท่ี 
แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและ
ระเบียบด้านภาษี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากน้ี ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียม 
ของกองทรัสต์อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในปัจจุบัน เช่น 
ในการขาย โอน หรือ รับโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์
ในอนาคตน้ัน อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจาก 
การซื้อขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิ ซึ่งกองทรัสต์อาจต้อง 
รับภาระท้ังหมดหรือบางส่วน โดยท่ีอัตราค่าธรรมเนียมและ 
อัตราภาษีท่ีกองทรัสต์จะต้องช�าระดังกล่าวอาจแตกต่างจาก
อัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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ประวัติคณะผู้บริหาร

1.	นายอมร	จุฬาลักษณานุกูล
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และปริญญาโทสาขาบริหารการจัดการ  
จาก Ashland University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีท่ีผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
  บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท  
  แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2559 - ปจัจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ 
  บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2557 - 2559 กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

2546 - 2557 ผู้อ�านวยการอาวุโส   
  ธนาคาร ไทยธนาคาร จ�ากัด (มหาชน)  
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)

2544 - 2546 ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน   
  บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จ�ากัด (มหาชน)

2.	นายจรัสฤทธิ์	อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหาร 
การเงิน จาก Lubin School of Business, Pace University 
สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีท่ีผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท  
  แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

2559 - ปัจจุบัน    กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
  บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2558 - 2559 ผู้จัดการทั่วไปและผู้อ�านวยการ 
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
  บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

2555 - 2558 ผู ้อ�านวยการ – ผู ้จัดการธุรกิจสัมพันธ์    
  ธนาคาร ไทยธนาคาร จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2555 ผู้อ�านวยการ – ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์    
  ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง  
  คอร์ปอเรชั่น
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3.	นางสาวญาณิชศา	ชาติวุฒิกอบกุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน และการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ จาก University of Massachusetts Boston 
สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีท่ีผ่านมา
2561 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 
   และนักลงทุนสัมพันธ์  
   บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท  
   แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 
   และนักลงทุนสัมพันธ์ 
   บริษัท เอไอเอ็ม  
   รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

ม.ค. 2559 - ส.ค. 2559 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและ 
   นักลงทุนสัมพันธ์  
   บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

เม.ย. 2558 - ม.ค. 2559 ผู้อ�านวยการ  
   – นักวิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส   
   ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง  
   คอร์ปอเรชั่น 
ก.ย. 2557 - เม.ย. 2558 ผู้จัดการฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ    
   ธนาคารอาร์ เอช บี จ�ากัด 

ก.พ. 2557 - ก.ย. 2557 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  
   – ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์    
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด  
                                          (มหาชน) 

4.	นางสาวจาฏุพัจน์	อุทวนิช
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
(สาขาการเงิน การคลังและการค้าระหว่างประเทศ)  
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
และการเงิน Curtin University of Technology ออสเตรเลีย

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีท่ีผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน      ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    
   บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท  
   แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

2561 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    
   บรษิทั เอไอเอม็  
   รที แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

ต.ค. 2547 - ต.ค.2560 ผู้อ�านวยการ  
   – ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์  
   ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
   ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง  
   คอร์ปอเรชั่น, สาขากรุงเทพฯ

ม.ค. 2545 - ต.ค.2547 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์อาวุโส    
   ธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
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5.	นายพงษ์ธร	สุจีรพันธ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช และปริญญาโท  
สาขาการก�ากับดูแลกิจการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีท่ีผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี    
   บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท  
   แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี    
   บริษัท เอไอเอ็ม  
   รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ก.ย. 2558 - ก.ย. 2559 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี   
   บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์  
   จ�ากัด 

เม.ย. 2557 - ส.ค.2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน    
   บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย)  
   จ�ากัด

ต.ค.2544 - ก.พ. 2554 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส    
   บริษัท อัครา ไมนิ่ง จ�ากัด 

6.	นายเอกวัจน์	อมรวิวัฒน์
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จาก Northrop University, 
California สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีท่ีผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย 
   และก�ากับการปฏิบัติงาน  
   บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท  
   แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

2561 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย 
   และก�ากับการปฏิบัติงาน  
   บริษัท เอไอเอ็ม  
   รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

เมย. 2553 - มิย.2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการอิสระ  
   บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  
   จ�ากัด (มหาชน) 

ต.ค. 2541 - ส.ค. 2560 ที่ปรึกษา อาวุโสฯ    
   บรษิทั คอร์ปอเรท เพอร์ฟอร์แมนซ์  
   แอดไวเซอร์จ�ากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2537 - ธ.ค. 2540 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ  
   บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์  
   เอกพัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2530 - ก.พ. 2533 ส่วนบริการทางการเงิน  
   ฝ่ายบริหารการเงิน 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด   
   (มหาชน)
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