
ทรัสต�เพ�่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย�
และสิทธิการเช�าอสังหาร�มทรัพย�

เอไอเอ็ม อินดัสเทร�ยล โกรท
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ค�ำจ�ำกัดควำม



ขอแสดงความนับถือ

ในปี 2563 ที่ผ่านมาสถานการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อสภาพเศรษฐกิจ
ทั่วโลก ซึ่งนับเป็นบททดสอบคร้ังที่ส�าคัญท่ีสุดครั้งหน่ึงของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ทั้งน้ี จากการลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียงต�่า และมีการกระจายตัวของ
ท�าเลที่ตั้ง และธุรกิจของกลุ่มผู้เช่าที่หลากหลาย ท�าให้ผลประกอบการของกองทรัสต์ AIMIRT ในปี 2563 ได้รับผลกระทบ 
จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ค่อนข้างน้อย และยังสามารถสร้างการเติบโตทั้งในส่วนของรายได้และผลก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง  

นายธนะชัย สันติชัยกูล 
ประธานคณะกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์ AIMIRT มีรายได้รวม 
เท่ากับ 586.25 ล้านบาท และมีรายได้ค่าเช่าและบริการเท่ากับ  
586.13 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 73.59 และ 
73.43 ตามล�าดบั ซึง่ส่งผลให้กองทรสัต์ AIMIRT สามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ได้ท้ัง 4 ไตรมาส รวมประโยชน์ตอบแทน 
ต่อหน่วยเท่ากับ 0.8344 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 
ในการคัดสรรทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สิน
หลังกองทรัสต์เข้าลงทุนได้เป็นอย่างดี

ส�าหรับการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ในทรัพย์สิน 
เป้าหมาย กองทรัสต์ AIMIRT ได้รับอนุมัติการกู้ยืมเงินจากท่ีประชุม 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน  
670 ล้านบาท เพ่ือเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร โดย 
กองทรัสต์ AIMIRT ได้เข ้าลงทุนในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้  
เสร็จสมบูรณ์แล้วในปี 2563 และคาดว่าการลงทุนในโครงการ 
เจดับเบิ้ลยูดี นวนคร จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564  

ส�าหรับปี 2564 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ยังคง
มุ่งมั่นท่ีจะใช้ประสบการณ์และความช�านาญในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ัง 
มองหาโอกาสในการลงทนุเพ่ิมเตมิในทรพัย์สนิใหม่ ๆ  ท่ีมคีวามโดดเด่น
และมีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือสร้างประโยชน์
ตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่าน ท้ังน้ีบริษัทฯ ขอขอบคุณ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านท่ีให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจการบริหาร
จัดการกองทรัสต์ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนพันธมิตร 
ทางธุรกิจทุกท่าน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเราจะเติบโตร่วมกันอย่าง
แข็งแรงต่อไป



ค�ำจ�ำกัดควำม
กองทรัสต์ หรือ AIMIRT หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

กลุ่ม JWD หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย 

(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

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี หมายถึง โครงการต่างๆ ที่กลุ่ม JWD เป็นผู้พัฒนาขึ้น ได้แก่ 

(1) โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และ โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค  
(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) (ซึ่งต่อไปรวมกันเรียกว่า “โครงการเจดับเบิ้ลยูดี 
แปซิฟิค”) 

(2) โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ 

(3) โครงการดาต้าเซฟ 

โครงการ JPAC หมายถึง โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 11  
ต�าบลคลองนครเนื่องเขต อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ JPAC 2 หมายถึง โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) ซึ่งต้ังอยู่เลขท่ี 99/3  
หมู่ 11 ต�าบลคลองนครเนื่องเขต อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ หรือ
โครงการ CHEWA

หมายถึง โครงการชีวาทัย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 7/374, 7/375, 7/376, 7/377, 7/378, 7/422, 
7/423, 7/424, 7/425 และ 7/426 หมู่ 6 ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

โครงการดาต้าเซฟ หรือ 
โครงการ DTS

หมายถึง โครงการดาต้าเซฟ ซึ่งต้ังอยู่เลขท่ี 99 หมู่ 11 ต�าบลคลองนครเน่ืองเขต  
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการทิพย์ 7 หรือ  

โครงการ TIP 7

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

โครงการทิพย์ 8 หรือ  

โครงการ TIP 8

หมายถึง โครงการทิพย์ 8 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 333/96 333/97 333/98 และ 333/99  หมู่ที่ 6 
ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น หรือ
โครงการ PCS

หมายถึง โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ซึ่งต้ังอยู่เลขท่ี 47/19 และ 47/29 ต�าบลนาดี  
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการสยามเฆมี หรือ

โครงการ SCC

หมายถึง โครงการ SCC ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต�าบลปากคลองบางปลากด (ต�าบลบางปลากด) 
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
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ค�ำจ�ำกัดควำม (ต่อ)
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
หรือโครงการ BIP

หมายถึง โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะด ีซึง่ตัง้อยู่เลขที ่222 หมูท่ี ่5 ต�าบลบางกะดี 
อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

งานสมบูรณ์ หมายถึง บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัสตี หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

ประกาศที่ กร.14/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ท่ี กร. 14/2555 
เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นผู้ก่อต้ังทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และ 
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ ทจ.49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ สช.29/2555 หมายถึง ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  
สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ผู้เช่าพื้นที่ หมายถึง ผู้เช่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยช�าระค่าตอบแทนแก่กองทรัสต์
เป็นค่าเช่าและค่าบริการ (หากมี)

พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ หมายถึง พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม

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

BIP หมายถึง บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ากัด

BJL หมายถึง บริษัท เบญจพรแลนด์ จ�ากัด

CHEWA หมายถึง บริษัท  ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

DTS หมายถึง บริษัท ดาต้าเซฟ จ�ากัด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ค�ำจ�ำกัดควำม (ต่อ)
JPAC หมายถึง บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ�ากัด

JWD หมายถึง บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

PCS หมายถึง บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ�ากัด

SCC หมายถึง บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน)

SFC หมายถึง บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ�ากัด 

TIP หมายถึง บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จ�ากัด
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ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลส�ำคัญ 
ของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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สรุปข้อมูลส�ำคัญ 
ของกองทรัสต์

สรุปข้อมูลส�ำคัญของกองทรัสต์
ข้อมลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ค�าเตือนกรณีกองทรัสต์ที่ทรัพย์สินหลักมีอายุจ�ากัด: (หากไม่มีการเพิ่มทุน) มูลค่าทรัพย์สินหลักจะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์ เมื่อสิ้นสุดสัญญา)

ชือ่กองทรสัต์ (ไทย)    ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

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

ชือ่ย่อหลักทรพัย์    AIMIRT

ผู้จดักำรกองทรสัต์     บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ทรสัตี    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

ผู้สอบบัญชี    บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

วนัจดัตัง้กองทรสัต์    22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Market Cap   
ณ วนัท�ำกำรสุดท้ำยของปี 5,541.25 ล้านบาท

รำคำปิด ณ วนัท�ำกำรสดุท้ำยของปี 13.00 บาท

จ�ำนวนหน่วย 426,250,000 หน่วย

มูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ (NAV) 5,162,827,627.48 บาท 

NAV ต่อหน่วย 12.1122 บาท

ทุนจดทะเบียน 4,262,500,000 บาท

Par ต่อหน่วย 10.00 บาท

วนัทีไ่ด้รบัอนุมัตใิห้จดัตัง้และจดักำรทรสัต์ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

P/NAV 1.07

อำยุเฉลีย่คงเหลือถ่วงน�ำ้หนัก 7.82 ปี
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สัดส่วนกำรลงทุน

กรรมสิทธิ์

56.06%
สิทธิการเช่า 

43.94%

น้อยกว่า 3 ปี 

31.60%

3 - 5 ปี

31.62%

มากกว่า 9 ปี

29.71%

5 - 9 ปี 

7.08%

อำยุสัญญำของผู้เช่ำ

อาคารโรงงาน 

6.75%

ถังเก็บสารเคมีเหลว

41.22%

คลังสินค้า

31.41%

คลังห้องเย็น

20.62%

โครงสร้ำงรำยได้ 

รำยละเอียดกำรครบก�ำหนดช�ำระของเงินกู้ยืม

44%

14%

2% 2% 4% 4% 4%

26%

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572

โครงสร้ำงเงินทุนของกองทรัสต์

สินทรัพย์รวม              7,486  ล้านบาท   

หนี้สินรวม                   2,323  ล้านบาท   

ส่วนทุน                        5,163  ล้านบาท   

ก�าไรสะสม      493  ล้านบาท   

สัดส่วนการกู้ยืม          28.72   %

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ล�ำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
จ�ำนวน

หน่วยทรัสต์
ร้อยละ

1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 34,806,700 8.17

2 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 28,612,000 6.71

3 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด ( มหาชน) 27,980,484 6.56

4 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 17,750,000 4.16

5 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 15,559,162 3.65

6 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 15,500,000 3.64

7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 14,439,572 3.39

8
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์  
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล

13,753,800 3.23

9 บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 8,824,400 2.07

10 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 7,580,000 1.78

ผู้ถือหน่วยรำยใหญ่ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน (ตำมมูลค่ำประเมิน)
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน รำคำประเมิน (ล้ำนบำท)

กรรมสิทธิ์อาคารคลังห้องเย็น โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 936.50/1

กรรมสิทธิ์อาคารคลังห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค 542.50/1

กรรมสิทธิ์อาคารคลังห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 137.70/1

กรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้า โครงการดาต้าเซฟ 200.10/1

กรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้า โครงการทิพย์ 7 632.80/1

กรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้า โครงการทิพย์ 8 1,086.40/1

สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า และสิทธิการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว โครงการสยามเฆมี 2,815.00/1

สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 329.00/1

กรรมสิทธิ์อาคารโรงงาน โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ 474.61/2

สามารถดาวน์โหลดรายงานการประเมินฉบับเต็มได้ที่ www.aimirt.com/storage/download/aimirt-appraisal-2020.pdf

/1 ข้อมูลราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนโดย บริษัท เอส. แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จ�ากัด
/2 มูลค่าที่แสดงคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ตั้งแต่จัดตั้ง

เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) 

ไม่รวมการประกันรายได้

0.7674 0.7664 0.8472 2.3810

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
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สัดส่วนผู้เช่ำ 
แยกตำมธุรกิจ  

(ค�านวณจากรายได้ปีล่าสุด) 
สัดส่วนของสัญญำเช่ำที่จะหมดสัญญำ  

(ค�านวณจากรายได้ปีล่าสุด) 

ผู้ให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  22.88%
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม 19.23%
ผลิตน�้ามันหล่อลื่น 14.65%
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม 12.29%
โลจิสติกส์  11.29%
ผลิตชิ้นส่วนเพื่อการอุตสาหกรรม 7.92%
เครื่องใช้ไฟฟ้า 4.89%
บรรจุภัณฑ์  3.65%
อุปกรณ์ส�านักงาน  3.20%

18.15%

31.70%

27.83%

18.25%

2.15% 1.88%
0.00%

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ภายหลัง 
ปี 2568

สัญชำติผู้เช่ำ

สัดส่วนรำยได้ที่ได้รับจำกผู้เช่ำ 10 รำยแรก

ไทย

100%

อันดับ โครงกำร
สัดส่วนรำยได้ 

รวมทุกโครงกำร

1 บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ�ากัด 14.65%

2 บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ�ากัด 11.99%

3 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ�ากัด 8.63%

4 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 8.17%

5 บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 6.26%

6 บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จ�ากัด 6.08%

7 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ�ากัด 5.40%

8 บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ากัด 4.89%

9 บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน) 3.44%

10  บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จ�ากัด 3.29%

รวม 72.79%

รำยละเอียดของผู้เช่ำ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ตัวเลขทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ (หน่วย : ล้ำนบำท) 2560 2561 2562 2563

รายได้จากให้เช่าและบริการ / Rent and service income 2.81 175.14 337.64 586.13

รายได้อื่น / Other income 0.07 0.61 0.39 0.13

รายได้จากการลงทุนสุทธิ / Net investment income 1.27 125.46 226.85 397.34

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน / Increase in net 
assets from operation

1.27 290.72 386.35 413.82

ก�าไรต่อหน่วย (บาท) / EPU (THB) 0.0082 1.8756 0.9064 0.9708

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) / DPU (THB) - 0.5689 0.7602 0.8344

Debt/Net Asset Value หรอื Debt/Total Asset Value Ratio (Times) 0.48 0.44 0.36 0.45

ร้อยละต้นทุนทางการเงิน / Finance Cost (%) 0.14 0.14 0.15 0.13

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน / Operating Cash Flow (2,004.37) (110.68) (3,836.12) (83.15)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน / Financing Cash Flow 2,140 (5.10) 3,890.62 50.30

กระแสเงินสดสุทธิ / Net Cash Flow 135.63 (115.78) 54.51 (32.86)

สินทรัพย์สุทธิ (บาท) / NAV (THB) 1,551.27 1,753.80 5,104.67 5,162.83

มลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) / Market Cap (M.THB) - 1,581.00 5,711.75 5,541.25

ราคาปิด (บาท) / Closing Price (THB) 10.20 10.20 13.40 13.00

กำรวเิครำะห์และค�ำอธบิำยของผู้จดักำรกองทรสัต์ถงึกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
ของกองทรัสต์

สรปุผลการด�าเนินงานปี 2563

ในรอบปี 2563 กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ คือ อาคาร
โรงงานในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ มีพ้ืนที่อาคารให้เช่ารวม 17,120.00 ตารางเมตร จากการลงทุนเพ่ิมเติมดังกล่าวท�าให้  
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีพ้ืนท่ีให้เช่าอาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานรวมทั้งสิ้น  
144,406.10 ตารางเมตร และมีความจุของถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่ารวม 85,580.00 กิโลลิตร

ในรอบปี 2563 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทั้งหมดทุกโครงการ มีอัตราการเช่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 100   

รายได้

ส�าหรับผลการด�าเนินงานส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวมจ�านวน 586.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
248.22 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 73.43 จากปีก่อนหน้า โดยรายได้รวมของกองทรัสต์ในปี 2563 ประกอบด้วยรายได ้
จากการให้เช่าและบริการจ�านวน 586.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของรายได้รวม และรายได้ดอกเบี้ยรับจ�านวน  
0.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของรายได้รวม โดยการเพ่ิมขึ้นของรายได้รวมกองทรัสต์ในปี 2563 มีปัจจัยสนับสนุนหลัก 
จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพ่ิมสูงข้ึนจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพ่ิมเติมเมื่อเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2562 รวมถึงการรับรู้รายได้จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพ่ิมเติมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีอัตราการเช่า 
ที่ร้อยละ 100 และสามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ได้ทันทีนับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
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ค่าใช้จ่าย

ในรอบปี 2563 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 188.92 ล้านบาท1 เพ่ิมข้ึน 77.73 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 69.91  
จากปีก่อนหน้า ตามการเพ่ิมข้ึนของขนาดทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในรอบปี 2563 โดยหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินโครงการจ�านวน 42.38 เพ่ิมขึน้ 22.56 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนยีมผูจ้ดัการกองทรสัต์จ�านวน 27.77 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 10.27 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จ�านวน 21.49 ล้านบาท  
เพ่ิมขึน้ 12.11 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า และต้นทนุทางการเงนิซึง่เป็นดอกเบีย้จ่ายของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ�านวน 
75.12 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 24.54 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากกองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการกู้ยืมเพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ก�าไรจากการลงทุนสุทธิ

ในรอบปี 2563 กองทรัสต์มีก�าไรจากการลงทุนสุทธิจ�านวน 397.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.78 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้น  
170.49 ล้านบาท หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 75.16 จากปีก่อนหน้า โดยมปัีจจยัสนบัสนุนหลกัจากการเตบิโตของรายได้ท่ีเกิดจากทรพัย์สนิ
ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพ่ิมเติม นอกจากน้ี ในปี 2563 กองทรัสต์ยังมีก�าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 18.54 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจ�าปี ส่งผลให้ในปี 2563  
กองทรัสต์มีการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานเท่ากับ 413.82 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าเป็นจ�านวน  
27.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.11

1 ด้วยปัจจุบันกองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนท่ีสนใจในกองทรัสต์เป็นจ�านวนมาก ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเพ่ือให้เกิด 

  ความเข้าใจอย่างถูกต้องและทั่วถึง จึงได้ต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางต่าง ๆ  

  การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม การจัดสัมมนา สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ประจ�าปี 2564 เป็นจ�านวนไม่เกิน 1.00 ล้านบาท     

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใช้จ่ายประกาศต่าง ๆ เว็ปไซต์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือสิ่งพิมพ์ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์) ซึ่งจะถูกจัดรวมเป็น 

  ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ฐานะทางการเงนิ

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 7,485.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 568.66 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.22 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยหลักประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรมจ�านวน 7,154.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.57 ของสินทรัพย์รวม ปรับเพิ่มสูงขึ้น จากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นจ�านวน 505.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.60 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
หลักจากการลงทุนเพิ่มเติมและมูลค่าทรัพย์สินทางการบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินประจ�าปี  

หนี้สิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรสัต์มหีน้ีสนิรวมจ�านวน 2,323.14 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 510.50 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
28.16 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยหลักประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 2,149.69 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 92.53 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปีก่อนหน้า 479.07 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ือใช้สนับสนุนการลงทุน 
ในทรัพย์สินเพ่ิมเติมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดคิดดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR ปรับลบ 
ด้วยอัตราตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้

อตัราส่วนการกู้ยืมเงนิของกองทรสัต์ ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับร้อยละ 28.72 ของมลูค่าทรพัย์สนิรวม ซึง่ยังคงเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60  
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

สินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรสัต์มสีนิทรพัย์สุทธิท้ังส้ิน 5,162.83 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนท่ีได้รบัจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ 
จ�านวน 4,669.38 ล้านบาท และก�าไรสะสมจ�านวน 493.45 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.1122 บาท เพ่ิมขึ้น 
จาก 11.9757 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จากก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการด�าเนินงานในรอบปี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชล่ีาสดุ

สรปุข้อมูลส�าคญัเก่ียวกับการกู้ยมืเงนิ 

สัญญากู้ยืมเงิน ครั้งที่ 1

ไม่มีเงื่อนไข

อื่น ๆ

วงเงินกู้ วงเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 290.00 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้  
โดยอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ของลูกค้า 
รายใหญ่ชั้นดี

การช�าระดอกเบี้ย ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้ ช�าระคืนครั้งเดียวทั้งจ�านวน ณ วันครบก�าหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเบิกใช้เงินกู้

หลักประกันการกู้ยืม 1) การจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

2) การโอนสิทธิรับเงินภายใต้สัญญาเช่าแบบมีเงื่อนไข

3) การโอนสิทธิภายใต้สัญญาตกลงกระท�าการแบบมีเงื่อนไข

4) การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยแบบมีเงื่อนไข และสลักหลังให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับผล
ประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่วม 

5) หลักประกันการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติทางการเงิน 1) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม (Interest 
Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ให้ไม่เกินร้อยละ 35 

2) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (Interest Bearing 
Debt to EBITDA Ratio) ให้ไม่เกิน 5.5 เท่า

ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ผู้กู้ต้องด�าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้ด�ารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ 
ดังนี้ 

• JWD และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 
ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครั้งแรก

• TIP และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 1.5 
ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครั้งแรก
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สัญญากู้ยืมเงิน ครั้งที่ 2

วงเงินกู้ วงเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 972.63 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้  
โดยอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ของลูกค้า 
รายใหญ่ชั้นดี

การช�าระดอกเบี้ย ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้ ช�าระคืนเป็นรายไตรมาส ในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเบิกใช้เงินกู้ โดยเริ่มช�าระคืนครั้งแรก
ในไตรมาส 4 ปี 2565

หลักประกันการกู้ยืม 1) การจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

2) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า สิทธิการรับเงิน และกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักประกัน 
ทางธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ

3) การโอนสิทธิการเช่าแบบมีเงื่อนไข

4) การสลักหลังให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่วม

5) หลักประกันการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติทางการเงิน 1) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม  
(Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ให้ไม่เกินร้อยละ 35 

2) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA  
(Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ให้ไม่เกิน 5.5 เท่า

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน เท่ากับร้อยละ 28.72 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม  
และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินกู้ได้อย่างครบถ้วน 

สัญญากู้ยืมเงิน ครั้งที่ 3

วงเงินกู้ วงเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวนรวมไม่เกิน 1,065.00 ล้านบาท ประกอบด้วย

วงเงินกู้ที่ 1: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ�านวนไม่เกิน 415.00 ล้านบาท

วงเงินกู้ที่ 2: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ�านวนไม่เกิน 480.00 ล้านบาท

วงเงินกู้ที่ 3: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ�านวนไม่เกิน 170.00 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการกู้ วงเงินกู้ที่ 1: เพื่อใช้ช�าระคืนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์

วงเงินกู้ที่ 2: เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

วงเงินกู้ที่ 3: เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้  
โดยอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ของลูกค้า 
รายใหญ่ชั้นดี

การช�าระดอกเบี้ย ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้ วงเงนิกู้ที ่1: ช�าระคืนครัง้เดยีวท้ังจ�านวน ณ วนัครบก�าหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเบกิใช้เงนิกู้

วงเงนิกู้ที ่2: ช�าระคืนครัง้เดยีวท้ังจ�านวน ณ วนัครบก�าหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเบกิใช้เงนิกู้

วงเงนิกู้ที ่3: ช�าระคืนเป็นรายไตรมาส ในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเบกิใช้เงนิกู้ โดยเริม่ช�าระคนื
ครั้งแรกเมื่อสิ้นเดือนที่ 3 ของปีที่ 4 นับจากวันเบิกใช้เงินกู้

หลักประกันการกู้ยืม 1) การจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

2) การโอนสิทธิรับเงินภายใต้สัญญาเช่าแบบมีเงื่อนไข

3) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า เป็นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ

4) การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยแบบมีเงื่อนไข

5) หลักประกันการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติทางการเงิน ไม่มี

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ที่ 3 ยังไม่มีการเบิกใช้สินเชื่อ 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์ ปี 2563

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
อัตรำที่เรียกเก็บจริง 

(บำท)
% ของก�ำไรสุทธิ

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ (ค่าธรรมเนียมแปรผัน) 27,772,382 7.00%

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,909,760 3.25%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,391,042 0.35%

ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสภาพอสังหาริมทรัพย์ 21,485,966 5.41%

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ 42,375,646 10.66%

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 5,193,571 1.31%

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ�าหน่าย 632,116 0.61%

ค่าใช้จ่ายอื่น 2,037,758 0.51%

ต้นทุนทางการเงิน 75,117,125 18.91%

รวมค่าใช้จ่าย 188,915,366 48.01%

สรปุปัจจยัความเส่ียงทีส่�าคญั

1. ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่

2. ความเสี่ยงจากการที่ผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสต์ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต ์
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

3. ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการท่ีรายได้ของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้เช่าพ้ืนท่ีและการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการเมื่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าพื้นที่สิ้นสุดลง

5. ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก เน่ืองจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีเก่ียวข้อง
กับกองทรัสต์

6. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการที่กองทรัสต์กู้ยืมเงิน

7. ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ อัตราการเช่า และอัตราค่าเช่า

8. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลวไม่ปฏิบัติหน้าที่

9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพิงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในโครงการสยามเฆมี

10. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่าหลักของโครงการเจดับเบิ้ลยูดี และความเส่ียงในการสูญเสียผู้เช่าหลักซึ่งอาจท�าให ้
รายได้ของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงไป

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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11. ความเสีย่งเก่ียวกับใบอนญุาตของผูป้ระกอบกิจการให้บรกิารคลงัสินค้าและบรกิารเก็บน�า้มนัและสารเคมเีหลว และใบอนุญาต
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของผู้เช่าหลัก

12. ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนมีข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์ในอนาคต

13. ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนถูกเวนคืน

14. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

15. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย

16. ความเสี่ยงจากราคาหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากเสนอขายหน่วยทรัสต์

17. ความเสี่ยงเก่ียวกับความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับ 
จากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด�าเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

18. ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเบื้องต้น

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ที่อยู่ 62 อาคารมิลเลนเนียทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-254-0441-2

URL www.aimreit.com

ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

ที่อยู่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-949-1500

URL    www.scbam.com
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ส่วนที่ 2

การด�าเนินกิจการ 
ของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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การด�าเนินกิจการ 
ของกองทรัสต์

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)   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

บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ากัด

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 4,262,500,000 บาท

จ�านวนหน่วยทรัสต์ 426,250,000 หน่วย

อายุกองทรัสต์ ไม่มีก�าหนดอายุ

ประเภทของกองทรัสต์ ไม่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
และการจัดหาผลประโยชน์
วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ เสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 และน�าหน่วยทรัสต์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 

กองทรัสต์น�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต ์
ได้น�าทรัพย์สินหลักดังกล่าวน้ีไปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า การให้ใช้พ้ืนท่ีท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และ 
การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าหรือให้ใช้พ้ืนท่ีหรือทรัพย์สินท่ีให้เช่า ในการจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต ์
อาจมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ด�าเนินการได้ โดยการมอบหมายหรือแต่งตั้งจะเป็น
ไปตามข้อก�าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมาย และประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง การจัดหาผลประโยชน์และ
บรหิารทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคมุและก�ากับดแูลโดยทรสัต ีเพ่ือให้การด�าเนนิงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ 
ประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้ง 
กองทรสัต์จะไม่น�าอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ออกให้เช่าแก่บคุคลท่ีมเีหตุอนัควรสงสยัว่าจะน�าอสงัหารมิทรพัย์นัน้ไปใช้ประกอบ
ธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
กองทรัสต์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นทรัสตี 

ของกองทรัสต์ และแต่งตั้งบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดย
มีเหตุการณ์ที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี้

26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กองทรสัต์ลงนามในสญัญาเข้าลงทุนกับกลุม่ JWD และ TIP เพ่ือให้ได้มาซึง่ กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ 
อาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการท�าความเย็น และอาคาร
คลงัสนิค้าของโครงการ เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค และ กรรมสทิธ์ิในทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างประเภท
อาคารคลังสินค้าในโครงการทิพย์ 7 และแต่งตั้งให้งานสมบูรณ์เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ส�าหรับโครงการทิพย์ 7

9 มกราคม พ.ศ. 2561 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท

21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรสัต์ลงนามในสญัญาซือ้ขายส่ิงปลูกสร้างประเภทอาคารห้องเย็นในโครงการเจดับเบิล้ยูดี 
แปซฟิิค (ส่วนขยายเพ่ิมเตมิ) กับ JWD และจดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธ์ิสิง่ปลกูสร้างดงักล่าว 
รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มูลค่าการลงทุนประมาณ 108 ล้านบาท 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กองทรสัต์ได้รบัอนุญาตจากส�านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรพัย์เพ่ิมเติมในการเพ่ิมทนุ 
ครั้งที่ 1 เพื่อระดมเงินมาใช้ในการลงทุนทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ได้แก่ สิทธิการเช่าระยะยาว
ในโครงการสยามเฆมี โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และกรรมสิทธิ์ในโครงการทิพย์ 8

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์ลงนามในสัญญาเข้าลงทุนกับ SCC TIP และ BIP เพ่ือได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้างประเภทคลังสินค้า ถังเก็บสารเคมี และอาคารส�านักงาน รวมถึงสังหาริมทรัพย์ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับทรพัย์สนิดงักล่าวในโครงการสยามเฆม ีและโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 
และกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประเภทอาคารคลังสินค้าในโครงการทิพย์ 8 มูลค่า 
การลงทุนประมาณ 4,069 ล้านบาท โดยกองทรัสต์ได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 
ดงักล่าวต่อส�านักงานทีด่นิท่ีเก่ียวข้องเป็นทีเ่รยีบร้อย และแต่งตัง้ให้ SCC BIP และงานสมบูรณ์  
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับโครงการดังกล่าว (ตามล�าดับ)

14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุน ครั้งท่ี 1 ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�าให้ทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์เพ่ิมขึ้น
เป็น 4,262.50 ล้านบาท 

20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์ลงนามในสัญญาซื้อขายส่ิงปลูกสร้างประเภทอาคารโรงงานในโครงการชีวาทัย 
อมตะซติี ้กับ CHEWA และจดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธ์ิทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างดงักล่าว รวมถึง 
ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องมูลค่าการลงทุนประมาณ 460 ล้านบาท และแต่งตั้งให้ CHEWA  
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับโครงการ ชีวาทัย อมตะซิตี้

โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ทรัสตี

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

ผลประโยชน์
ตอบแทน

ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์
ในนามของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

บริหารจัดการ
กองทรัสต์

ให้เช่าทรัพย์สิน

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี

โครงการทิพย์ 8

โครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี

โครงการทิพย์ 7

โครงการสยามเฆมี

โครงการชีวาทัย อมตะซีตี้

ค่าเช่าและ  
ค่าบริการ

บริหาร
ทรัพย์สิน

แต่งตั้ง

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

เงินลงทุน

ค่าธรรมเนียม

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี
• คลังห้องเย็น 4 ยูนิต

• คลังสินค้า 1 ยูนิต

โครงการทิพย์ 7
• คลังสินค้า 5 ยูนิต

โครงการทิพย์ 8
• คลังสินค้า 4 ยูนิต

โครงการสยามเฆมี
• ถังเก็บสารเคมีเหลว 61 ถัง

• คลังสินค้า 3 ยูนิต

โครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะด ี
คลังสินค้า 1 ยูนิต

โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้
• โรงงาน 10 ยูนิต

ผู้เช่า
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ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทรัสต์
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน มีรายละเอียดแยกตามโครงการตามที่ระบุในตาราง
ข้างท้ายนี้  

โครงการ ประเภทการลงทุน
ราคาทุน 

(ล้านบาท)

มูลค่า
ยุติธรรม 

(ล้านบาท)

อัตราส่วน
มูลค่ายุติธรรม

ต่อมูลค่า
ยุติธรรม
ทั้งหมด 
(ร้อยละ)

1 โครงการเจดบัเบิล้ยูด ี: เป็นการลงทุนในกรรมสทิธ์ิทีดิ่น อาคารคลงัห้องเย็น สงัหารมิทรพัย์ทีเ่ก่ียวกับการท�าความเย็น 
และอาคารคลังสินค้า 

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น กรรมสทิธ์ิ อาคาร 
คลงัห้องเยน็ จ�านวน 2 หลัง  
(2 ยูนิต)

804.70 936.50 13.09

• โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค/1 กรรมสิทธิ์ อาคาร 
คลงัห้องเยน็ จ�านวน 2 หลงั  
(2 ยูนิต)

645.72 680.20 9.51

• โครงการดาต้าเซฟ  กรรมสิทธิ์

อาคารคลังสินค้า 

จ�านวน 1 หลัง (1 ยูนิต)

192.10 200.10 2.80

รวมโครงการเจดับเบิ้ลยูดี 5 หลัง (5 ยูนิต) 1,642.52 1,816.80 25.40

2 โครงการทิพย์ : เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

• โครงการทิพย์ 7 กรรมสิทธิ์

อาคารคลังสินค้า 

จ�านวน 5 หลัง (5 ยูนิต)

599.00 632.80 8.84

• โครงการทิพย์ 8 กรรมสิทธิ์

อาคารคลังสินค้า 

จ�านวน 4 หลัง (4 ยูนิต)

998.00 1,086.40 15.18

รวมโครงการทิพย์ 9 หลัง (9 ยูนิต) 1,597.00 1,719.20 24.02

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

24



โครงการ ประเภทการลงทุน
ราคาทุน 

(ล้านบาท)

มูลค่า
ยุติธรรม 

(ล้านบาท)

อัตราส่วน
มูลค่ายุติธรรม

ต่อมูลค่า
ยุติธรรม
ทั้งหมด 
(ร้อยละ)

3 โครงการสยามเฆมี : เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในท่ีดิน ถังเก็บสารเคมีเหลว และ อาคาร
คลังสินค้า รวมถึงทรัพย์สินอ่ืน ได้แก่ ท่าเทียบเรือ จ�านวน 1 ท่า พ้ืนที่ 3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง รวมถึง 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่อขนถ่ายสารเคมี ระบบขนถ่ายสารเคมี งานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอ�านวยความสะดวก 
ต่าง ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

• โครงการสยามเฆมี สิทธิการเช่า

อาคารคลังสินค้า 

จ�านวน 3 หลัง (3 ยูนิต) 
และถังเก็บสารเคมีเหลว 

จ�านวน 61 ถัง (61 ยูนิต)

2,771.06 2,815.00 39.35

4 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี : เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า 

• โครงการสวนอุตสาหกรรม 
บางกะดี 

สิทธิการเช่า

อาคารคลังสินค้า 

จ�านวน 1 หลัง (1 ยูนิต)

300.00 329.00 4.60

5 โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ : เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารโรงงาน

• โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ กรรมสิทธิ์อาคารโรงงาน 
จ�านวน 10 หลัง (10 ยูนิต)

474.61 474.61/2 6.63

รวมโครงการเจดับเบิ้ลยูดี 28 หลัง (28 ยูนิต) 

และ 61 ถัง

6,785.19 7,154.61 100.00

หมายเหตุ :
/1 รวมโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
/2 มูลค่าที่แสดงคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โดยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คือ 12.1122 บาทต่อหน่วย
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ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

อาคารคลังห้องเย็นและสังหารมิทรพัย์ท่ีเก่ียวกับการ
ท�าความเย็น

อาคารคลังห้องเย็นสามารถรองรับการจัดเก็บสินค้า 
ท่ีต้องการความเย็นอณุหภูมริะหว่าง -22 ถึง 20 องศาเซลเซยีส 
พ้ืนอาคารสามารถรับน�้าหนักได้ 5 ตัน ต่อตารางเมตร 
และมีเพดานสูงถึง 9 เมตร ซึ่งเหมาะกับการน�าสินค้าเข้า
และออก

อาคารคลังสินค้าส�าเรจ็รปูประเภทอาคารเดีย่ว

เป็นอาคารชั้นเดียวพร้อมชั้นลอยและส่วนส�านักงาน 
ลักษณะของอาคารพัฒนาข้ึนตามแบบมาตรฐาน 
แต่สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ของผู้เช่าแต่ละรายได้

ถงัเก็บสารเคมีเหลว

มีลักษณะเป็นถังขนาดใหญ่และเป็นถังชิดหลังคา 
ผิวภายนอกทาด้วยสีกันสนิมป้องกันการผุกร่อน ภายใน
เคลอืบป้องกนัการกัดกร่อนจากไอ และของเหลวภายในถัง 
โดยขนาดถังมีความจุตั้งแต่ 670 - 4,300 กิโลลิตร

อาคารโรงงาน 

เป็นอาคารชั้นเดียวพร้อมชั้นลอยและส่วนส�านักงาน 
ลักษณะของอาคารพัฒนาขึ้นตามแบบมาตรฐาน 
และอาคารสามารถรับน�้าหนักได้ 3 ตัน ต่อตารางเมตร 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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ต�าแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

(1) ทรพัย์สินประเภทคลงัห้องเย็น

• โครงการแปซฟิิคห้องเย็น

(2) ทรพัย์สินประเภทคลงัสินค้า

• โครงการดาต้าเซฟ

ผู้พัฒนา PCS

สถานที่ตั้ง ต�าบลนาดี อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ระยะทางโดยประมาณ 47 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

จ�านวนอาคาร จ�านวน 2 หลัง พื้นที่ 17,562.00 ตารางเมตร

ผู้พัฒนา BJL

สถานที่ตั้ง ต�าบลคลองนครเนื่องเขต อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะทางโดยประมาณ 58 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

จ�านวนอาคาร จ�านวน 1 อาคาร พื้นที่ 9,288.00 ตารางเมตร

ผู้พัฒนา JPAC

สถานที่ตั้ง ต�าบลคลองนครเนื่องเขต อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะทางโดยประมาณ 58 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

จ�านวนอาคาร จ�านวน 2 หลัง พื้นที่ 12,766.40 ตารางเมตร

ผู้พัฒนา TIP

สถานที่ตั้ง ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทางโดยประมาณ 50 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

จ�านวนอาคาร จ�านวน 5 อาคาร พื้นที่ 21,651.10 ตารางเมตร

• โครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซฟิิค 

• โครงการทิพย์ 7

ผู้พัฒนา TIP

สถานที่ตั้ง ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทางโดยประมาณ 50 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

จ�านวนอาคาร จ�านวน 4 อาคาร พื้นที่ 34,692.60 ตารางเมตร

• โครงการทิพย์ 8
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ผู้พัฒนา SCC

สถานที่ตั้ง ต�าบลปากคลองบางปลากด (บางปลากด) อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทางโดยประมาณ 20 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

จ�านวนอาคาร จ�านวน 3 อาคาร พื้นที่ 16,726.00 ตารางเมตร

ผู้พัฒนา BIP

สถานที่ตั้ง ต�าบลบางกะดี อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ระยะทางโดยประมาณ 33 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

จ�านวนอาคาร จ�านวน 1 อาคาร พื้นที่ 14,600.00 ตารางเมตร

• โครงการสยามเฆมี

• โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี

(3) ทรพัย์สินประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลว

• โครงการสยามเฆมี

(4) ทรพัย์สินประเภทอาคารโรงงาน

• โครงการชวีาทัย อมตะซต้ีิ

ผู้พัฒนา SCC

สถานที่ตั้ง ต�าบลปากคลองบางปลากด (บางปลากด) อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทางโดยประมาณ 20 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

จ�านวนอาคาร จ�านวน 61 ถัง ความจุ 85,580.00 กิโลลิตร

ผู้พัฒนา CHEWA

สถานที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ระยะทางโดยประมาณ 114 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร

จ�านวนอาคาร จ�านวน 10 อาคาร พื้นที่ 17,120.00 ตารางเมตร

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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โครงการ
กรรมสิทธิ์ / 
อายุการเช่า

ราคาที่เข้า
ลงทุน 

(ล้านบาท)

อายุอาคาร
เฉลี่ยโดย

ประมาณ (ปี)/1  

1 โครงการเจดับเบิ้ลยูดี : เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น สังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการท�าความเย็น 
และอาคารคลังสินค้า 

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 

(วันท่ีเข้าลงทุน 26 ธันวาคม 2560)

กรรมสิทธิ์ 804.70 7.67

• โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค 

(วันท่ีเข้าลงทุน 26 ธันวาคม 2560

กรรมสิทธิ์ 544.20 7.01

• โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค  
(ส่วนขยายเพ่ิมเตมิ)

(วันท่ีเข้าลงทุน 21 ธันวาคม 2561)

กรรมสิทธิ์ 101.52 2.84

• โครงการดาต้าเซฟ 

(วันท่ีเข้าลงทุน 26 ธันวาคม 2560)

กรรมสิทธิ์ 192.10 7.16

รวมโครงการเจดับเบิ้ลยูดี 1,642.52

2 โครงการทิพย์ : เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

• โครงการทิพย์ 7 

(วันท่ีเข้าลงทุน 26 ธันวาคม 2560)

กรรมสิทธิ์ 599.00 5.75

• โครงการทิพย์ 8 

(วันท่ีเข้าลงทุน 9 สงิหาคม 2562)

กรรมสิทธิ์ 998.00 3.27

รวมโครงการทิพย์ 1,597.00

3 โครงการสยามเฆมี:  เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้า 
รวมถึงทรัพย์สินอื่น ได้แก่ ท่าเทียบเรือ จ�านวน 1 ท่า พื้นที่ 3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง รวมถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ   
ท่อขนถ่ายสารเคมี ระบบขนถ่ายสารเคมี งานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นส่วนควบ 
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

• โครงการสยามเฆมี  

(วันท่ีเข้าลงทุน 9 สงิหาคม 2562)

สิทธิการเช่า ระยะเวลา 

30 ปี นับตั้งแต่วันที่กอง
ทรัสต์เข้าลงทุน

2,771.06 อาคาร : 6.71

ถังเก็บสารเคมี
เหลว : 26.37

การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
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โครงการ
กรรมสิทธิ์ / 
อายุการเช่า

ราคาที่เข้า
ลงทุน 

(ล้านบาท)

อายุอาคาร
เฉลี่ยโดย

ประมาณ (ปี)/1  

4 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี:  เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า 

• โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

(วันท่ีเข้าลงทุน 9 สงิหาคม 2562)

สิทธิการเช่า ระยะเวลา 30 ปี  
นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ 
เข้าลงทุน

300.00 16.11

5 โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้:  เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารโรงงาน 

• โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้

(วันท่ีเข้าลงทุน 20 สงิหาคม 2563)

กรรมสิทธิ์ 474.61 7.25

รวมทุกโครงการ 6,785.19

หมายเหตุ :
/1 อายุอาคารและถังเก็บสารเคมีเฉลี่ยโดยประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ค�านวณจากค่าเฉลี่ยอายุอาคารและถังเก็บสารเคมีถ่วงน�้าหนักด้วยพ้ืนท่ีเช่า 

   และปริมาตรในแต่ละโครงการตามล�าดับ

หมายเหตุ :
/1 ข้อมูลราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนโดย บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จ�ากัด 
/2 มูลค่าที่แสดงคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน
การสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ส�าหรับปี พ.ศ. 2563 น้ี จัดท�าขึ้นโดย บริษัท เอส.แอล. 

สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จ�ากัด ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ พิจารณาเลือกใช้วิธีคิด 
จากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการ
ราคาประเมิน 

(ล้านบาท)

วันที่มีการประเมินมูลค่า
หรือการสอบทานการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ครั้งล่าสุด 

โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 936.50/1 1 กันยายน 2563

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค 542.50/1

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 137.70/1

โครงการดาต้าเซฟ 200.10/1

โครงการทิพย์ 7 632.80/1

โครงการทิพย์ 8 1,086.40/1

โครงการสยามเฆมี 2,815.00/1

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 329.00/1 

โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ 474.61/2 20 สิงหาคม 2563/2

รวม 7,154.61

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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สมมติฐานหลักที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ระยะเวลาการประเมินมูลค่า 
และหลักการคิด Terminal 
Value

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี

28 ปี ส�าหรับโครงการแปซิฟิคและโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และ 10 ปี ส�าหรับโครงการ
ดาต้าเซฟ โดยก�าหนดให้มีมูลค่าภายหลังปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ (Terminal value)

โครงการทิพย์ 7

10 ปี โดยก�าหนดให้มีมูลค่าภายหลังปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ (Terminal value) 

โครงการทิพย์ 8

10 ปี โดยก�าหนดให้มีมูลค่าภายหลังปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ (Terminal value)

โครงการสยามเฆมี

28.92 ปี โดยไม่มีการคิดมูลค่าภายหลังปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ (Terminal value)

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

28.92 ปี โดยไม่มีการคิดมูลค่าภายหลังปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ (Terminal value)

ประมาณการอัตราการเช่า
พื้นที่ (Occupancy Rate)

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี

• อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ส�าหรับโครงการ
แปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค  
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) และโครงการดาต้าเซฟ

• อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 92.00 ภายหลังปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ส�าหรับโครงการ
แปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการ เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) และโครงการดาต้าเซฟ

โครงการทิพย์ 7

• อาคาร PD2 อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ร้อยละ 95.00  
ในปีที่ 4 ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์

• อาคาร PD4 อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ร้อยละ 95.00  
ในปีที่ 5 ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์

• อาคาร PD5 อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ร้อยละ 95.00  
ในปีที่ 3 ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์

• อาคาร PD6 อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ร้อยละ 95.00  
ในปีที่ 4 ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์

• อาคาร PD7 อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ร้อยละ 95.00  
ในปีที่ 3 ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์

โครงการทิพย์ 8

• อาคาร A อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ในปีที่ 1 ร้อยละ 95.00  
ในปีที่ 2 ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์

• อาคาร B อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 ร้อยละ 95.00  
ในปีที่ 8 ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์

• อาคาร C อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ร้อยละ 95.00  
ในปีที่ 3 ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์

• อาคาร D อัตราการเช่าพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ในปีที่ 1 ร้อยละ 95.00 ในปีที่ 2  
ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์
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โครงการสยามเฆมี

• อัตราการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า เท่ากับร้อยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

• อัตราการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว ส�าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เท่ากับร้อยละ 100.00 ส�าหรับป ี
ที่ 5 ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ เท่ากับร้อยละ 96.00

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

• อัตราการเช่าพื้นที่ ส�าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 เท่ากับร้อยละ 100.00 ส�าหรับปีที่ 11  
ถึงปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ เท่ากับร้อยละ 96.00

ประมาณการอัตรา
ค่าเช่าพื้นที่

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี

อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดยก�าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์
ในแต่ละโครงการ ดังนี้

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น เท่ากับ 660 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

• โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค เท่ากับ 668 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

• โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เท่ากับ 630 บาทต่อตารางเมตร 
ต่อเดือน

• โครงการดาต้าเซฟ เท่ากับ 173 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

โครงการทิพย์ 7

• อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดยก�าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่สิ้นสุด 
การคาดการณ์ในแต่ละอาคาร ดังนี้

 - อาคาร PD2 เท่ากับ 223 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

 - อาคาร PD4 เท่ากับ 236 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

 - อาคาร PD5 เท่ากับ 246 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

 - อาคาร PD6 เท่ากับ 232 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

 - อาคาร PD7 เท่ากับ 254 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

โครงการทิพย์ 8

• อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดยก�าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่สิ้นสุด 
การคาดการณ์ในแต่ละอาคาร ดังนี้

 - อาคาร A เท่ากับ 242 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

 - อาคาร B เท่ากับ 243 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

 - อาคาร C เท่ากับ 245 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

 - อาคาร D เท่ากับ 266 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

โครงการสยามเฆมี

• อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

• อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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อัตราการเติบโต
ของค่าเช่า

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.00 ทุก 3 ปีตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00 ทุก 3 ปี  
ตั้งแต่ปีที่ 16 ถึงปีที่ 30 ตามสัญญา

• โครงการดาต้าเซฟ อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 ทุก 3 ปีตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 
ตามสัญญา

โครงการทิพย์ 7

• อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ทุก 3 ปี

โครงการทิพย์ 8

• อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ทุก 3 ปี

โครงการสยามเฆมี

• อาคารคลังสินค้า อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ทุก 3 ปีตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 
และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 ทุก 3 ปี ตั้งแต่ปีที่ 16 ถึงปีที่ 30 ตามสัญญา

• ถังเก็บสารเคมีเหลว อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00 ในปีที่ 2 และหลังจากนั้น 
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

• อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 ทุกปี

อัตราคิดลด 
(Discount Rate)

• ร้อยละ 9.00 ส�าหรับโครงการเจดับเบิ้ลยูดี โครงการทิพย์ 7 และโครงการทิพย์ 8

• ร้อยละ 9.50 ส�าหรับโครงการสยามเฆมี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมหรือจ�าหน่ายในรอบปีบัญชี

รายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้

ผู้ขาย บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

วันที่เข้าลงทุน 20 สิงหาคม 2563

มูลค่าเข้าลงทุน (ล้านบาท) 474.61 /1 /2

เหตุผลที่ลงทุน เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินและท�าให้รายได้กองทรัสต์เพิ่มขึ้น  
รวมถึงเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 1) บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด

2) บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 1) 22 มิถุนายน 2563

2) 24 มิถุนายน 2563

วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)

ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 1) 458.30 ล้านบาท

2) 452.20 ล้านบาท

หมายเหตุ :
/1 รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
/2 เนื่องจากขนาดรายการในการได้มามีมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์จึงไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเข้าท�ารายการ

รายงานประจ�าปี 2563 33



การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับท่ีเหมาะสม และย่ังยืนในระยะยาวให้แก่  
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธ์ิ 
และสิทธิการเช่า โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีการลงทุนในกรรมสิทธ์ิประมาณร้อยละ 56.06 ของมูลค่ายุติธรรม 
รวมทุกโครงการ และสิทธิการเช่าประมาณร้อยละ 43.94 ของมูลค่ายุติธรรมรวมทุกโครงการ 

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนประกอบด้วย ถังเก็บสารเคมีเหลว ประมาณร้อยละ 41.22 ของรายได้รวมทุกโครงการ 
อาคารคลังสินค้า ประมาณร้อยละ 31.41 ของรายได้รวมทุกโครงการ อาคารคลังห้องเย็น ประมาณร้อยละ 20.62 ของรายได ้
รวมทุกโครงการ และ อาคารโรงงาน ประมาณร้อยละ 6.75 ของรายได้รวมทุกโครงการ

กองทรสัต์มวัีตถุประสงค์ทีจ่ะสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีเ่หมาะสม และย่ังยืนในระยะยาวให้แก่ ผูถื้อหน่วยทรสัต์ 
โดยมนีโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์เข้าลงทุน โดยรปูแบบการน�าทรพัย์สนิออกให้เช่าสามารถแบ่งรปูแบบ
การน�าทรัพย์สินออกให้เช่าได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งมีลักษณะสัญญาเช่าและโครงสร้างรายได้ ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 การให้เช่าทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุนแก่เจ้าของทรพัย์สินเดิมหรอืบรษัิทในเครอื 

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่าทรัพย์สินกับผู้เช่าหลัก ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม JWD เพ่ือประกอบธุรกิจ
ให้บริการห้องเย็น โลจิสติกส์ และคลังสินค้า และ SFC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SCC โดยมีระยะเวลาการเช่าที่แตกต่างกัน ดังนี้

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับแต่วันท่ีท�าสัญญาเช่า  
(วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560) โดยกองทรสัต์มสีทิธิ (Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปได้อกี 2 คราว คราวละ 10 ปี  
รวมทั้งสิ้นเป็น 30 ปี

กรรรมสิทธิ์ 

56.06%

สิทธิการเช่า 

43.94%
อาคารโรงงาน 

6.75%

ถังเก็บสารเคมีเหลว

41.22%
คลังสินค้า

31.41%

คลังห้องเย็น

20.62%

สัดส่วนลักษณะการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่อรายได้รวมทุกโครงการ

ประเภทการลงทุน/1 ประเภททรัพย์สิน/2

หมายเหตุ :
/1  มูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการค�านวณเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
/2  รายได้ที่ใช้ในการค�านวณเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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• โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) มีระยะเวลาการเช่า 9 ปี 5 วัน นับแต่วันที่ท�าสัญญาเช่า  
(วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดยกองทรสัต์มสีทิธิ (Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปได้อกี 2 คราว คราวละ 10 ปี  
รวมทั้งสิ้นเป็น 29 ปี 5 วัน

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

• โครงการสยามเฆมี (ส่วนที่เป็นถังเก็บสารเคมีเหลว จ�านวน 27 ถัง และอาคารคลังสินค้า จ�านวน 3 ยูนิต) โดยสัญญา 
เช่าถังเก็บสารเคมีเหลวมีระยะเวลาประมาณ 1-5 ปี และสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ามีระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

ทั้งน้ี รายได้และกระแสเงินสดท่ีกองทรัสต์จะได้รับจะประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารายเดือน ซึ่งมาจากค่าเช่าอาคารห้องเย็น  
ค่าเช่าอาคารคลังสินค้า และค่าเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว โดยอัตราค่าเช่ารายเดือนเป็นอัตราคงที่และมีการปรับขึ้นของอัตรา 
ค่าเช่าเป็นล�าดับขั้น ตามที่ได้ตกลงกันระหว่างอายุสัญญา

ประเภทท่ี 2  การให้เช่าและให้บรกิารทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุนกับผู้เช่ารายย่อยโดยตรง

กองทรสัต์โดยทรสัตจีะเข้าเป็นคูส่ญัญากับผูเ้ช่าพ้ืนทีภ่ายใต้สญัญาเช่าส�าหรบัทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุในโครงการทพิย์ 
7 โครงการทิพย์ 8 โครงการสยามเฆมี (บางส่วน) โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ ซึ่งรายได ้
และกระแสเงนิสดทีก่องทรสัต์จะได้รบัจะประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารายเดอืนและค่าบรกิารรายเดอืนจากการเช่าอาคารคลงัสนิค้า  
ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารโรงงาน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสัญญามาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ของสัญญาที่คล้ายคลึงกัน เช่น รายได้ค่าเช่ารายเดือนมาจากการให้เช่าที่ดิน อาคารคลังสินค้า ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคาร
โรงงาน ส่วนรายได้ค่าบรกิารรายเดอืนมาจากการให้บรกิารบ�ารงุรกัษา ซ่อมแซม และจดัท�าให้อาคารอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ 
โดยระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าและบริการท่ีระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ซึ่งมีอัตราค่าเช่า 
รายเดือนคงที่ 

โครงการ

ขนาดพื้นที่หรือ
ความจุให้เช่า 

(ตารางเมตร/กิโลลิตร)

อัตราเช่า
พื้นที่ 

(ร้อยละ)

อายุเฉล่ียของ 
สัญญาเช่า

รายย่อย (ปี)

รายได้ในรอบ
ปีบัญชี 2563 

(ล้านบาท)

1 โครงการเจดบัเบิล้ยูด ี: เป็นการลงทุนในกรรมสทิธ์ิทีดิ่น อาคารคลงัห้องเย็น สงัหารมิทรพัย์ทีเ่ก่ียวกับการท�าความเย็น 
และอาคารคลังสินค้า 

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 17,562.00 ตารางเมตร 100.00 10.00 73.98

• โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค/1 12,766.40 ตารางเมตร 100.00 9.79/1 53.89

• โครงการดาต้าเซฟ 9,288.00 ตารางเมตร 100.00 10.00 13.98

รวมโครงการเจดับเบิ้ลยูดี 39,616.40 ตารางเมตร 100.00 9.93 141.85

2 โครงการทิพย์ : เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

• โครงการทิพย์ 7 21,651.10 ตารางเมตร 100.00 4.53 45.85

• โครงการทิพย์ 8 34,692.60 ตารางเมตร 100.00 3.00 73.35

รวมโครงการทิพย์ 56,343.70 ตารางเมตร 100.00 3.58 119.20

หมายเหตุ :
/1 รวมโครงการเจดับเบิ้ลยูดีแปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
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โครงการ

ขนาดพื้นที่หรือ
ความจุให้เช่า 

(ตารางเมตร/กิโลลิตร)

อัตราเช่า
พื้นที่ 

(ร้อยละ)

อายุเฉล่ียของ 
สัญญาเช่า

รายย่อย (ปี)

รายได้ในรอบ
ปีบัญชี 2563 

(ล้านบาท)

3 โครงการสยามเฆมี:  เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลังสินค้า 
รวมถึงทรพัย์สนิอืน่ ได้แก่ ท่าเทียบเรอื จ�านวน 1 ท่า พ้ืนที ่3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง รวมถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ   
ท่อขนถ่ายสารเคมี ระบบขนถ่ายสารเคมี งานระบบ สิ่งติดต้ังตรึงตรา ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นส่วนควบ 
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

• โครงการสยามเฆมี 16,726.00 ตารางเมตร 
และ 85,580.00 กิโลลิตร

100.00 30.00
2.72

280.05

4 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี: เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า 

• โครงการสวนอุตสาหกรรม 
บางกะดี 

14,600.00 ตารางเมตร 100.00 3.00 29.78

5 โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้: เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารโรงงาน

• โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ 17,120.00 ตารางเมตร 100.00 2.80 15.25

รวมทุกโครงการ 100.00 586.13

โดยในปี 2563 ทรัพย์สินกองทรัสต์เข้าลงทุนทั้งหมดมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยดังนี้ 

1. คลังสินค้า 166.49 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้น 0.28% จากปีก่อนหน้า 

2. ห้องเย็น 345.14 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้น 4.99% จากปีก่อนหน้า

3. ถังเก็บสารเคมีเหลว 250.09 บาทต่อกิโลลิตรต่อเดือน เพิ่มขึ้น 2.61% จากปีก่อนหน้า

4. โรงงาน 201.10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (เนื่องจากกองทรัสต์พึ่งเข้าลงทุนในอาคารโรงงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2563)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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หมายเหตุ :
/1 รายได้ที่ใช้ในการค�านวณเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ :
/1 สัญญาที่หมดอายุในปี 2563 ด�าเนินการต่อสัญญาครบทุกสัญญา 
/2 อัตราส่วนของรายได้จากสัญญาเช่าที่จะครบก�าหนดอายุในแต่ละปีต่อรายได้รวมทุกโครงการ
/3 รายได้ที่ใช้ในการค�านวณเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลักษณะและอายุของสัญญาเช่า
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต ์เข ้าลงทุนประมาณร้อยละ 70.00 เป ็นสัญญาเช ่าท่ีมีอายุสัญญาเฉล่ียต้ังแต่ 3 ป ีขึ้นไป  

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดของอายุสัญญาเช่าแบ่งตามสัดส่วนรายได้ ดังต่อไปน้ี 

สัญญาเช่าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนกว่าร้อยละ 30 จะครบก�าหนดอายุหลังจากปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป  
โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนรายได้จากสัญญาเช่าท่ีจะครบก�าหนดอายุในแต่ละปี ดังต่อไปน้ี 

สัดส่วนอายุของสัญญาเช่า/1

สัดส่วนรายได้จากสัญญาเช่า 
ที่จะครบก�าหนดอายุในแต่ละปี /2 /3

5 - 9 ปี 

7.08%
3 - 5 ปี 

31.62%

< 3 ปี

31.60%
> 9 ปี 

29.71%

 18.15%/1

31.70%

ภายในปี 
2563

ภายในปี 
2565

ภายในปี 
2567

ภายในปี 
2564

ภายในปี 
2566

ภายในปี 
2568

ภายในปี 
2569

ภายในปี 
2570

ภายในปี 
2571

ภายในปี 
2572

18.28%

2.15% 1.88% 2.27%

20.62%

4.94%
0.00% 0.00%
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้เช่าพื้นท่ีมีการกระจายตัวแบ่งตามสัญชาติและประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดผู้เช่า  
10 อันดับแรก ตามที่ระบุในตารางข้างท้ายนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้เช่าพื้นที่
โครงการ

ที่เช่า

อตัราส่วนรายได้
ต่อรายได้รวม
ทุกโครงการ 

สัญชาติ ประเภทธุรกิจ

1 บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ�ากัด สยามเฆมี 14.65% ไทย ผลิตน�้ามันหล่อลื่น

2 บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ�ากัด แปซิฟิค 

ห้องเย็น

11.99% ไทย ให้บริการห้องเย็น

และโลจิสติกส์

3 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ�ากัด เจดับเบิ้ลยูดี 

แปซิฟิค

8.63% ไทย ให้บริการห้องเย็น

และโลจิสติกส์

4 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)

สยามเฆมี 8.17% อเมริกา ผลิตผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้จากโรงกลั่น

ปิโตรเลียม

5 บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

ทิพย์ 8 6.26% ฝรั่งเศส โลจิสติกส์

6 บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จ�ากัด สยามเฆมี 6.08% ไทย ซื้อขายผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากโรงกลั่น

ปิโตรเลียม

7 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ�ากัด สยามเฆมี 5.40% ไทย ผลิตผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้จากโรงกลั่น

ปิโตรเลียม

8 บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ากัด สวน
อุตสาหกรรม

บางกะดี

4.89% จีน เครื่องใช้ไฟฟ้า

9 บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน) สยามเฆมี 3.44% ไทย ผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากโรงกลั่น

ปิโตรเลียม

10 บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จ�ากัด สยามเฆมี 3.29% ออสเตรเลีย ซื้อขายผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากโรงกลั่น

ปิโตรเลียม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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สัดส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ /1

ไทย  57.16%
จีน 13.06%
อเมริกา  8.17%
ฝรั่งเศส  6.26%
ญี่ปุ่น  4.83%
ออสเตรเลีย 3.29%
เยอรมัน 3.71%
มาเลเซีย 2.21%
อินเดีย 0.66%
สิงคโปร์ 0.65%

ผู้ให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  22.88%
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม 19.23%
ผลิตน�้ามันหล่อลื่น 14.65%
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม 12.29%
โลจิสติกส์ 11.29%
ผลิตชิ้นส่วนเพื่อการอุตสาหกรรม 7.92%
เครื่องใช้ไฟฟ้า 4.89% 

บรรจุภัณฑ์  3.65%
อุปกรณ์ส�านักงาน  3.20%

สัญชาติของผู้เช่า ประเภทธุรกิจของผู้เช่า

หมายเหตุ

/1 รายได้ที่ใช้ในการค�านวณเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลของผู้เช่าหลัก
กองทรัสต์ให้เช่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิ้ลยูดีแก่ผู้เช่าหลัก ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเจดับเบิ้ลยูดี  

โดยมีรายละเอียดของผู้เช่าหลักส�าหรับแต่ละโครงการ ดังนี้

(1) ข้อมูลท่ัวไป
• โครงการแปซฟิิค ห้องเย็น

ชื่อผู้เช่าหลัก บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ�ากัด

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

เลขทะเบียนบริษัท 0745538001893

โทรศัพท์ 034-834-224-6

ทุนจดทะเบียน 443,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว 443,000,000 บาท
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• โครงการเจดับเบ้ิลยูดี แปซฟิิค

• โครงการดาต้าเซฟ

ชื่อผู้เช่าหลัก บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขทะเบียนบริษัท 0105556004381

โทรศัพท์ 033-020-800

ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว 250,000,000 บาท

ชื่อผู้เช่าหลัก บริษัท ดาต้าเซฟ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 99 หมู่ที่ 11 ถนนสุวินทวงศ์ ต�าบลคลองนครเนื่องเขต อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000

เลขทะเบียนบริษัท 0105534034075

โทรศัพท์ 02-710-4050

ทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว 75,000,000 บาท

(2) คณุสมบัติและประสบการณ์ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าหลักด�าเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536  

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยลักษณะการประกอบธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจบริการ 
รับฝากและบริหารสินค้า บริการขนส่งและกระจายสินค้า บริการขนย้าย บริการจัดการเอกสารและข้อมูลและอื่น ๆ เช่น  
ให้เช่าอาคารส�านักงานและคลังสินค้า และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เช่าหลักยังมีบุคลากร 
และทีมงานที่เป็นผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการท�าหน้าที่ดูแลบริหารอสังหาริมทรัพย์

(3) ผลกระทบในกรณท่ีีต้องมีการเปล่ียนผูเ้ช่าหลัก
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ต้องเปลี่ยนผู้เช่าหลักหรือใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใต้สัญญาเช่า กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยง 

จากการหาผูเ้ช่ารายใหม่เพ่ือมาทดแทนผูเ้ช่าหลกั ซึง่อาจรวมไปถึงต้นทุนท่ีเป็นตัวเงนิและต้นทุนค่าเสยีโอกาสท่ีเพ่ิมตามระยะเวลา
การหาผู้เช่ารายใหม่ ทั้งนี้ หากกองทรัสต์สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการตกลงกับผู้เช่ารายใหม่ 
เพ่ือให้ได้ข้อก�าหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าฉบับใหม่ท่ีไม่ด้อยไปกว่าสัญญาเช่าฉบับเดิม ซึ่งอาจมีผลต่อรายได้ค่าเช่า 
ที่กองทรัสต์จะได้รับในอนาคต

(4) ความเห็นของผู้จดัการกองทรสัต์เก่ียวกับความสามารถของผู้เช่าหลักในการปฏบัิติตามสัญญา
ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า ตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีการจัดต้ังกองทรัสต์ ผู้เช่าหลักมีบุคลากรและทีมงานท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์  

ความเชี่ยวชาญในการท�าหน้าท่ีดูแลบริหารอสังหาริมทรัพย์ และมีมาตรฐานในการด�าเนินงาน (Standard of Operation)  
ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว นอกจากน้ี ผู้เช่าหลกัเป็นผูเ้ช่าท่ีมคีวามคุ้นเคยกับทรพัย์สนิ
ในโครงการเจดับเบิ้ลยูดีเป็นอย่างดี มากกว่าผู้เช่ารายอื่น ๆ อีกท้ังโครงสร้างค่าเช่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับจะอ้างอิงจากอัตราค่าเช่า 
ในส่วนท่ีเป็นค่าเช่าอาคาร ไม่รวมค่าบริการ และผลประกอบการท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากทรัพย์สิน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ 
ผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี ท้ังน้ี หากพิจารณาจากผลประกอบการของทรัพย์สินในโครงการ
เจดับเบิ้ลยูดีที่ผ่านมา และรายได้ท่ีจะได้รับจากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารคลังสินค้า คาดว่ารายได้ท่ีจะได้รับอยู่ในระดับ 
ที่มากพอที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้เช่าหลักจะสามารถช�าระเช่าคงที่และปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(5) มาตรการด�าเนินการหากผู้เช่าหลักไม่สามารถปฏบัิติตามสัญญาเช่าได้
หากผู้เช่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ ผู้เช่าหลักต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจาก 

วันท่ีผู้เช่าหลักได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็น
เหตสุดุวสิยั อย่างไรกด็ ีในกรณทีีผู่เ้ช่าผดินดัการช�าระค่าเช่า และ/หรอืเงนิค้างช�าระอย่างใด ๆ  ทีผู่เ้ช่ามหีน้าท่ีต้องช�าระให้แก่กองทรสัต์  
ตามที่ก�าหนดในสัญญาเช่า ให้ถือว่ากองทรัสต์สามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ทันที ทั้งนี้ เว้นแต่ได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะควบคุมดูแลให้ผู้เช่าหลักด�าเนินการช�าระค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในสัญญาเช่า  
โดยจะมกีารสอบถามและตดิตามการช�าระค่าเช่ากันล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สบิห้า) วัน ก่อนครบก�าหนดช�าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า 
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการช�าระค่าเช่าล่าช้า หรือผิดสัญญาเช่า ท้ังน้ี หากเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเรียกให้มี 
การประชุมหารือกันก่อนถึงก�าหนดระยะเวลาช�าระค่าเช่าดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู ้เช่าหลักไม่สามารถช�าระค่าเช่า 
ตามสญัญาเช่าได้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการของบรษิทัฯ ให้ทราบโดยเรว็ และแจ้งต่อทรสัตี 
เพื่อพิจารณาเหตุในการเลิกสัญญาเช่าและด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้เช่าหลักผิดนัดการช�าระค่าเช่า ผู้จัดการกองทรัสต์จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการเจรจาตกลง
กับผู้เช่าเพ่ือช่วยหาวิธีให้ผู้เช่าหลักช�าระค่าเช่าตามท่ีตกลงกันในสัญญาโดยเร็วท่ีสุดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก ่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

จ�ากัด และ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพ่ือด�าเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน ์
จากทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 และโครงการทิพย์ 8 โครงการสยามเฆมี โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการชีวาทัย 
อมตะซิตี้ ตามล�าดับ โดยมีข้อมูลส�าคัญสรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลท่ัวไป

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน)

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

26/36-37 อาคารอรกานต์ ชั้น 11  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท 0115554010121 0107537002346

โทรศัพท์ 02-382-5111 02-250-1128

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 800,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว 1,000,000 บาท 350,000,000 บาท

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ากัด บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 159 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ต�าบลบางกะดี 
อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
12000

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 
ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท 0125530000630 0107558000181

โทรศัพท์ 02-504-1582 02-679-8870-4

ทุนจดทะเบียน 66,000,000 บาท 2,307,692,307.00 บาท

ทุนช�าระแล้ว 66,000,000 บาท 1,275,027,883.00 บาท
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(2) ประสบการณ์ของผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์และคณะผู้บรหิาร
บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด

บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มไกรศักดาวัฒน์ ปัจจุบัน บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด  
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของอสงัหารมิทรพัย์ทัง้หมดของ TIP ซึง่มคีลงัสินค้าและโรงงานต้ังอยู่บนถนนเทพารกัษ์ ถนนเลียบคลอง
ส่งน�้าสุวรรณภูมิ และถนนบางนาตราด กม. 19 อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
TIP มีคลังสินค้าและโรงงานที่สร้างเสร็จแล้ว และมีพ้ืนท่ีอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าประมาณ 532,000 ตารางเมตร  
โดยบริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด มีทีมงานก่อสร้างคลังสินค้าเป็นของตนเอง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพท้ังในด้านการเงิน การรักษา
มาตรฐานของคลังสินค้า และเพ่ิมความคล่องตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือ สามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการ
ของลูกค้า และสามารถให้บริการการดัดแปลงต่อเติมโรงงานตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
ที ่TIP เป็นเจ้าของซึง่มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่งแล้ว บรษิทั งานสมบรูณ์ จ�ากัด ยังให้บรกิารช่วยเหลอืลกูค้าในการขอใบอนญุาต และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการขอใบอนุญาตท�างานในราชอาณาจักรส�าหรับคนต่างชาต ิ
และบริการทั่วไปตามที่ลูกค้าต้องการ ท�าให้ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การบริการของ TIP ส่งผลให้ TIP สามารถรักษา 
อัตราค่าเช่าคลังสินค้าให้อยู่ในระดับสูงได้ อีกทั้ง TIP บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด และคณะผู้บริหาร ได้ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่าย 
หรอืให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าและโรงงานส�าเรจ็รปูรวมถงึการให้บรกิารท่ีเกีย่วข้องแก่ผูป้ระกอบการท้ังในและนอกนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ  
มากว่า 20 ปี ท�าให้มั่นใจได้ว่า บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน  
พ.ศ.  2502 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2537 โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท จิระ โฮลดิ้ง จ�ากัด  
โดยปัจจุบัน SCC ประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการถังเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลว ให้เช่าคลังสินค้า และให้บริการท่าเรือ  
โดยทรพัย์สนิของ SCC ตัง้อยู่ทีถ่นนสขุสวัสดิ ์จงัหวัดสมทุรปราการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 SCC มถัีงเก็บน�า้มนัและสารเคมี
เหลว จ�านวน 80 ถัง ความจรุวม 93,930.00 กิโลลติร และคลงัสนิค้า จ�านวน 5 หลงั พ้ืนทีใ่ห้เช่ารวม 20,220.00 ตารางเมตร ซึง่ถือว่า 
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีสุดในภาคกลาง โดย SCC เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจการให้เช่าและบริการถังเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลวใน
เชิงพาณิชย์ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และรู้จักทรัพย์สินเป็นอย่างดี รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนานกับผู้เช่ากว่า 25 ปี ก่อให้
เกิดความเข้าใจในการให้บรกิารเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและความมปีระสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิเป็น
อย่างดี อีกทั้ง SCC และคณะผู้บริหารได้ด�าเนินธุรกิจดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ท�าให้มั่นใจได้ว่า SCC มีความรู้ความ
สามารถเพียงพอในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ากัด

บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 
11 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยมผีูถื้อหุน้ใหญ่ คอื กลุม่สรุยิสตัย์ ประกอบกิจการสวนอตุสาหกรรมจดัสรรท่ีดนิและระบบสาธารณูปโภค
เพ่ือการอุตสาหกรรม โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ไร่ ต้ังอยู่ท่ีถนนติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพ่ิมการสร้างงานให้คนไทย และให้คนไทยได้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ทันสมัย BIP มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ในการให้บริการโครงการสวนอุตสาหกรรม รวมถึงการอ�านวยความ
สะดวกเก่ียวกับการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมโรงงานและคลังสินค้าของลูกค้าที่ประกอบกิจการอยู่ในโครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี นอกจากนี้ BIP ยังมีทีมงานที่เพียงพอพร้อมให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับความสัมพันธ์อันยาวนานกับผู้เช่ากว่า  
10 ปี จึงมีความเข้าใจและรู้จักทรัพย์สินท่ีบริหารเป็นอย่างดี และสามารถให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เช่า BIP  
จึงมีสามารถเพียงพอในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทั ชวีาทยั จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2551 
โดยมผีูถื้อหุน้ใหญ่ คอื บรษิทั ชาตชิวีะ จ�ากัดประกอบกิจการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือทีอ่ยู่อาศยัเป็นหลกั นอกจากน้ันในปี 2555 
ยังมกีารพัฒนาโครงการโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่าควบคูไ่ปด้วยจ�านวน 1 โครงการจ�านวน 10 ยนูติ ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซต้ีิ 
จังหวัดระยอง เนื่องจาก CHEWA มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยาวนานและมีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน
ส�าเร็จรูปให้เช่ามากกว่า 8 ปี ท�าให้มีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินท่ีบริหารเป็นอย่างดีและมีทีมงานท่ีเพียงพอในการซ่อมบ�ารุง
ทรัพย์สินที่บริหาร ประกอบกับทีมงานมีความใกล้ชิดกับผู้เช่าท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้มีประสิทธิภาพ 
ท�าให้มั่นใจได้ว่า CHEWA มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(3) ความสัมพนัธ์เชงิการถอืหุ้นหรอืความเก่ียวข้องทางธรุกิจกับผู้จดัการกองทรสัต์
บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด

บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ TIP ไม่มีความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ อย่างไรกด็ี จากการทีบ่รษิทั งานสมบรูณ์ จ�ากดั เป็นบรษิัทในกลุม่ TIP โดยที ่TIP เปน็เจา้ของอาคารคลงัสินค้าในบรเิวณ
เดยีวกับอาคารคลงัสนิค้าซึง่เป็นทรพัย์สนิท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุน รวมท้ังเป็นผูข้ายทรพัย์สนิท่ีกองทรสัต์เข้าลงทนุ ซึง่บทบาทดงักล่าว
ที่มีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ในเรื่องการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ โดยการเลือกเสนอ
อาคารคลงัสนิค้าของ TIP ให้ลกูค้าพิจารณาก่อนอาคารคลงัสนิค้าของกองทรสัต์ รวมถึงการก�าหนดราคาค่าเช่าของคลงัสนิค้าด้วย 

บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทั สยามเฆม ีจ�ากัด (มหาชน) ไม่มคีวามสมัพันธ์เชงิการถือหุน้หรอืความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับผูจ้ดัการกองทรสัต์ อย่างไรก็ดี  
จากการที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าในบริเวณเดียวกับถังเก็บสารเคมีเหลว 
และอาคารคลังสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน รวมทั้งเป็นผู้ให้เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งบทบาทดังกล่าว 
ที่มีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ในเรื่องการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ โดยการเลือกเสนอ 
ถังเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิค้าของ SCC ให้ลกูค้าพิจารณาก่อนถังเก็บสารเคมเีหลวและอาคารคลงัสินค้าของกองทรสัต์ 
รวมถึงการก�าหนดราคาค่าเช่าของถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าด้วย 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ากัด

บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ากัด ไม่มีความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึน้ดงักล่าว และได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
ในการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแนวทางการก�ากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ (6) “กลไกหรือมาตรการท่ีใช้ในการก�ากับดูแลผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์” ภายใต้หัวข้อเดียวกันนี้

(4) ค่าตอบแทนของผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์
1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ จะได้รบัค่าธรรมเนียมการบรหิารอสังหารมิทรพัย์ ซึง่ได้รบัจากกองทรสัต์  

เป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 2.75  
ของรายได้สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของก�าไรจากการด�าเนินงานของกองทรัสต์

3. ค่านายหน้าในการทีผู่เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่าและบรกิาร และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ส�าหรบัอสงัหารมิทรพัย์
ที่ว่าง โดยมีอัตราดังนี้

3.1 อัตรา 0.50 (คร่ึง) เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ ลดลงหรือเพิ่มขึ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นสัดส่วนตามระยะเวลาการเช่าจริง ในกรณีผู้เช่ารายเดิม
ต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรือเกินกว่า 3 ปี

3.2 อัตรา 1 (หนึ่ง) เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ในกรณีผู ้เช่ารายใหม่ท�าสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
เป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื ลดลงหรอืเพ่ิมขึน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการเช่าจรงิ ในกรณีผูเ้ช่ารายใหม่
ท�าสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรือเกินกว่า 3 ปี

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเรียกเก็บจากผู้จัดการกองทรัสต์เป็นรายเดือน  
จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมจากกองทรัสต์
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(5) อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
บริษัท งานสมบูรณ์ จ�ากัด

ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ

TIP กองทรัสต์

จ�านวนคลัง
สินค้า (ยูนิต)

พื้นที่คลังสินค้า
(ตร.ม.)

จ�านวนคลัง
สินค้า (ยูนิต)

พื้นที่คลังสินค้า
(ตร.ม.)

TIP 1 สมุทรปราการ 42 33,500.00 - -

TIP 2 สมุทรปราการ 6 14,103.50 - -

TIP 3 สมุทรปราการ 4 9,623.00 - -

TIP 4 สมุทรปราการ 14 11,357.25 - -

TIP 5 สมุทรปราการ 31 58,366.79 - -

TIP 6 สมุทรปราการ 22 17,535.00 - -

TIP 7 สมุทรปราการ 3 24,498.00 5 21,651.10 

TIP 8 สมุทรปราการ 41 96,317.45 4 34,692.60 

TIP 9 สมุทรปราการ 5 44,329.00 - -

รวม 168 309,629.99 9 56,343.70

ประเภท
ทรัพย์สิน

ที่ตั้งโครงการ

SCC กองทรัสต์

จ�านวนคลัง
สินค้า (หลัง) / 
จ�านวนถัง (ถัง)

พื้นที่คลังสินค้า 
(ตร.ม.) / ปริมาตร  

(กิโลลิตร)

จ�านวนคลัง
สินค้า (หลัง) / 
จ�านวนถัง (ถัง)

พื้นที่คลังสินค้า 
(ตร.ม.) / ปริมาตร  

(กิโลลิตร)

คลังสินค้า สมุทรปราการ 2 3,494.00 3 16,726.00

ถังเก็บ 
สารเคมเีหลว

สมุทรปราการ 4 8,100.00 61 85,380.00

ถังเก็บ 
สารเคมเีหลว  
(ขนาดเล็ก)

สมุทรปราการ 15 450.00 - -

รวม 2 หลัง, 19 ถัง 3,494.00 ตร.ม. 
8,550.00 กิโลลติร

3 หลัง, 61 ถัง 16,726 ตร.ม. 
85,380.00 กิโลลติร

บริษัท สยามเฆมี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ากัด

-ไม่มี-

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

-ไม่มี-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(6) กลไกหรอืมาตรการท่ีใช้ในการก�ากบัดแูลผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์เพือ่ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์และกองทรสัต์
เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด 

หลักเกณฑ์ในการก�ากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการก�าหนดไว้ในสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 
ให้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า กรณีที่มีผู้สนใจเช่าคลังสินค้า และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลว ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะน�าเสนอทรัพย์สิน
ท่ีว่างท้ังหมดต่อลูกค้าโดยพิจารณาตามความต้องการและประโยชน์ในการด�าเนินงานของลูกค้าเป็นหลัก และจะด�าเนินการ 
ให้ลูกค้าเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในการเลือกเช่าคลังสินค้า และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลวด้วยตนเอง โดยในการน�าเสนอต่อลูกค้า
แต่ละครั้งน้ัน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่ท�าการชี้น�าหรือแบ่งแยกว่าทรัพย์สินให้เช่าเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์หรือทรัพย์สิน
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ รวมท้ังจะด�าเนนิการให้มกีารก�าหนดค่าเช่าส�าหรบัคลังสินค้า และ/หรอื ถังเก็บสารเคมเีหลวท่ีสามารถ
เทียบเคียงกันได้ ท้ังในด้านขนาด ท�าเล และรูปแบบของคลังสินค้า เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงาน และเพ่ือให้ลูกค้า 
มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเช่า

นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อเสนอต่อผู้จัดการ
กองทรัสต์ตามที่สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ก�าหนด หรือตามที่ได้ก�าหนดร่วมกัน

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ ในกรณีท่ีจะมี 
การท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมีการด�าเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

(ก) เงื่อนไขและข้อก�าหนดทั่วไปของกองทรัสต์ในการเข้าท�าธุรกรรมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

• ในการท�าธุรกรรม จะมีการด�าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์

• ธุรกรรมทีก่องทรสัต์จะท�ากับผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องเป็นธุรกรรมทีใ่ช้ราคาทีม่คีวามสมเหตสุมผลและเป็นธรรม

• บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา 
และตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรม

• การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้องใช้ราคาและอัตรา 
ที่เป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล

(ข) การอนุมัติการท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้องผ่านการด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  
(Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์

(ค) นโยบายการท�ารายการกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

• การท�าธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะต้องกระท�าภายใต้เงื่อนไขที่ม ี
ความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์

• นอกจากนี ้กองทรสัต์จะด�าเนินการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับธุรกรรมท่ีท�ากับผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ี
และในรายงานประจ�าปีของกองทรัสต์ด้วย 

รายงานประจ�าปี 2563 45



การกู้ยืมเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์และเพื่อน�าไปช�าระคืนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ โดยมีข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

สัญญากู้ยืมเงิน ครั้งที่ 1

วงเงินกู้ วงเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 290.00 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสัญญาเงินกู ้
โดยอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ของลูกค้า 
รายใหญ่ชั้นดี

การช�าระดอกเบี้ย ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้ ช�าระคืนครั้งเดียวทั้งจ�านวน ณ วันครบก�าหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเบิกใช้เงินกู้

หลักประกันการกู้ยืม 1) การจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

2) การโอนสิทธิรับเงินภายใต้สัญญาเช่าแบบมีเงื่อนไข

3) การโอนสิทธิภายใต้สัญญาตกลงกระท�าการแบบมีเงื่อนไข

4) การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยแบบมีเงื่อนไข และสลักหลังให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับ 
ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่วม 

5) หลักประกันการกู้ยืมอื่นๆ ตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติทางการเงิน 1) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม  
(Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ให้ไม่เกินร้อยละ 35 

2) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA  
(Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ให้ไม่เกิน 5.5 เท่า

ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ผู้กู้ต้องด�าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้ด�ารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ 
ดังนี้ 

• JWD และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 
ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครั้งแรก

• TIP และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 1.5 
ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครั้งแรก

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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สัญญากู้ยืมเงิน ครั้งที่ 2

วงเงินกู้ วงเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 972.63 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้  
โดยอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ของลูกค้า 
รายใหญ่ชั้นดี

การช�าระดอกเบี้ย ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้ ช�าระคืนเป็นรายไตรมาส ในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเบิกใช้เงินกู้ โดยเริ่มช�าระคืนครั้งแรก
ในไตรมาส 4 ปี 2565

หลักประกันการกู้ยืม 1) การจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

2) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า สิทธิการรับเงิน และกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักประกัน 
ทางธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ

3) การโอนสิทธิการเช่าแบบมีเงื่อนไข

4) การสลักหลังให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่วม

5) หลักประกันการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติทางการเงิน 1) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม 
(Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ให้ไม่เกินร้อยละ 35 

2) ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA  
(Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ให้ไม่เกิน 5.5 เท่า
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สัญญากู้ยืมเงิน ครั้งที่ 3

วงเงินกู้ วงเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวนรวมไม่เกิน 1,065.00 ล้านบาท ประกอบด้วย

วงเงินกู้ที่ 1: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ�านวนไม่เกิน 415.00 ล้านบาท

วงเงินกู้ที่ 2: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ�านวนไม่เกิน 480.00 ล้านบาท

วงเงินกู้ที่ 3: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ�านวนไม่เกิน 170.00 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการกู้ วงเงินกู้ที่ 1: เพื่อใช้ช�าระคืนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์

วงเงินกู้ที่ 2: เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

วงเงินกู้ที่ 3: เพื่อใช้ส�าหรับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้  
โดยอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ของลูกค้า 
รายใหญ่ชั้นดี

การช�าระดอกเบี้ย ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้ วงเงนิกู้ที ่1: ช�าระคืนครัง้เดยีวท้ังจ�านวน ณ วนัครบก�าหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเบกิใช้เงนิกู้

วงเงนิกู้ที ่2: ช�าระคืนครัง้เดยีวท้ังจ�านวน ณ วนัครบก�าหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเบกิใช้เงนิกู้

วงเงนิกู้ที ่3: ช�าระคืนเป็นรายไตรมาส ในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเบกิใช้เงนิกู้ โดยเริม่ช�าระคนื
ครัง้แรกเมือ่สิน้เดอืนท่ี 3 ของปีท่ี 4 นับจากวันเบกิใช้เงนิกู้

หลักประกันการกู้ยืม 1) การจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

2) การโอนสิทธิรับเงินภายใต้สัญญาเช่าแบบมีเงื่อนไข

3) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า เป็นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ

4) การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยแบบมีเงื่อนไข

5) หลักประกันการกู้ยืมอื่นๆ ตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติทางการเงิน ไม่มี

หมายเหตุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ที่ 3 ยังไม่มีการเบิกใช้สินเชื่อ 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน เท่ากับร้อยละ 28.72 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 
 และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินกู้ได้อย่างครบถ้วน 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจ 
การจัดหาผลประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ลงทุน
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product)  
ลดลงร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 6.4 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 โดยมีสาเหตุจากปัจจัยดังนี้  
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัวร้อยละ 0.9 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐและสอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งอยู่ท่ีระดับ 44.3  
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เทียบกับ 43.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐบาลขยายตัวร้อยละ 0.6  
เป็นผลจากอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนและ
มูลค่าการส่งออกบริการลดลงในอัตราท่ีชะลอลงร้อยละ 3.3 และ 1.5 ตามล�าดับ โดยรวมท้ังปี 2563 GDP ของประเทศไทย 
ลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562

ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2564

(% YoY)
2562 2563 2564 (F)

ท้ังปี ท้ังปี Q3 Q4 ท้ังปี

GDP (CVM) 2.3 -6.1 -6.4 -4.2 2.5 - 3.5

การลงทุนรวม/1 2.0 -4.8 -2.6 -2.5 5.7

ภาคเอกชน 2.7 -8.4 -10.6 -3.3 3.8

ภาครัฐ 0.1 5.7 17.6 0.6 10.7

การบริโภคภาคเอกชน 4.0 -1.0 -0.6 0.9 2.0

การอุปโภคภาครัฐบาล 1.7 0.8 2.5 1.9 5.1

มูลค่าการส่งออกสินค้า/2 -3.3 -6.6 -8.2 -1.5 5.8

ปริมาณ/2 -3.7 -5.9 -7.6 -1.6 3.8

มูลค่าการน�าเข้าสินค้า/2 -5.6 -13.5 -19.4 -5.9 6.5

ปริมาณ/2 -5.7 -11.8 -18.1 -5.5 4.0

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ:  /1 การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
             /2 ฐานข้อมูลดุลการช�าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�าคัญ 
มาจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความคืบหน้าของการอนุมัติและ 
การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในกลุ ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา และยูโรโซน ประกอบกับผลจาก 
การด�าเนินมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติมท้ังด้านการเงินและการคลังท่ีมีอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังยังมีแรงขับเคลื่อน 
จากภาครัฐท้ังการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งบลงทุนรัฐวิสาหกิจตามความคืบหน้าของโครงการ
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ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส�าคัญและงบประมาณภายใต้พระราชก�าหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ�ากัด 
และความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564 ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศท่ีอาจมีความรุนแรงและยืดเย้ือมากกว่าที่คาด 
จนน�าไปสู่การด�าเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงแนวโน้มความล่าช้าในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว 
และเงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจท่ามกลางตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่  
ทั้งนี้ ยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งและความผันผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลกอีกด้วย

ภาพรวมสภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมอุตสาหกรรมคลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่า
ธุรกิจคลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่ามีการเติบโตค่อนข้างดีในช่วงปี 2561 - 2563 ท้ังความต้องการเช่าและการพัฒนาพ้ืนที ่

คลังสินค้าใหม่ ๆ โดยธุรกิจคลังสินค้าเป็นธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการส่งออก และอุตสาหกรรม 
การผลิต ที่ต้องใช้พ้ืนที่คลังสินค้าในการเก็บสินค้าเพ่ือการจ�าหน่ายท้ังภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึง
ธุรกิจ E-Commerce ซึ่งมีความต้องการใช้พ้ืนที่คลังสินค้าเป็นจ�านวนมากในการเก็บสินค้าเพ่ือจ�าหน่ายและส่งต่อไปยังผู้บริโภค  
ในขณะท่ีการพัฒนาคลังสินค้าใหม่ ๆ ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นการขยายจากพ้ืนท่ีศักยภาพที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก โดยมีปัจจัย 
สนับสนุนท่ีส�าคัญจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ท้ังทางถนน รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน รวมท้ัง 
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ท้ังนี้ คลังสินค้าใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นคลังสินค้าท่ีมีระบบจัดการสินค้าพร้อมระบบ 
จดัการโลจสิตกิส์ทีท่นัสมยั รวมท้ังคลงัสนิค้าห้องเย็นควบคุมอณุหภมูท่ีิตลาดยังมคีวามต้องการสงู โดยรปูแบบการพัฒนาโครงการ 
จะค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานมากขึ้น

ณ สิ้นปี 2563 อุปทานคลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่ามีทั้งสิ้น 4,549,354 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่ท้ังสิ้นประมาณ  
86,939 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.95 จากปี 2562 อุปทานส่วนใหญ่อยู่ในเขต Bangkok Metropolitan  
Region ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี เท่ากับร้อยละ 46 ของอุปทาน
ทั้งหมด รองลงมาอยู่ในเขต Eastern Seaboard ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เท่ากับ 
ร้อยละ 38 ของอุปทานท้ังหมด และเขต Central ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี เท่ากับ 
ร้อยละ 16 ของอุปทานทั้งหมด
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อุปทานคลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่าจ�าแนกตามเขตพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2563

ท่ีมา: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาด้านการพัฒนาโครงการ บรษิทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ทั้งน้ี หากจ�าแนกอุปทานตามผู้พัฒนาโครงการ พบว่าผู้พัฒนาโครงการรายหลักได้แก่ ทีพาร์ค (TPARK) ซึ่งมีสัดส่วน 
อุปทานเท่ากับร้อยละ 33 ของอุปทานท้ังหมด รองลงมาคือ ดับบลิวเอชเอ (WHA) ซึ่งมีสัดส่วนอุปทานเท่ากับร้อยละ 23  
ของอุปทานทั้งหมด และทิพย์โฮลดิ้ง (TIP Holding) ซึ่งมีสัดส่วนอุปทานเท่ากับร้อยละ 5 ของอุปทานทั้งหมด เทียบเท่า  
นามยง เทอร์มินัล (Namyong Terminal) และพูลผล (Poonphol) โดยผู้พัฒนาโครงการท่ีเหลือจะมีสัดส่วนอุปทานน้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของอุปทานทั้งหมดในอุตสาหกรรมคลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่า

ผู้ประกอบการ สัดส่วนอปุทาน/ตลาด

TPARK 33%

WHA 23%

TIP Holding 5%

Namyong Terminal 5%

Poonphol 5%

Rangsit Prosper 3%

Chodthanawat 3%

TFD 3%

Thanamol Group 2%

Sirikomol Holding 2%

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ส�าหรับพ้ืนที่คลังสินค้าส�าเร็จรูปท่ีถูกเช่าไปแล้ว ณ สิ้นปี 2563 มีประมาณ 3,776,638 ตารางเมตร โดยมีอุปสงค์เพ่ิมขึ้น 
ประมาณ 13,178 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.35 จากปี 2562 อัตราการเช่าพื้นที่คลังสินค้าส�าเร็จรูป ณ สิ้นปี 
2563 อยู่ในอัตราร้อยละ 83 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 84 ราคาค่าเช่าเสนอเฉลี่ยคลังสินค้าค่อนข้างทรงตัว 
โดยระดบัราคาค่าเช่าเริม่ต้นอยู่ที ่100 บาทต่อตารางเมตร ส่วนราคาค่าเช่าเสนอเฉลีย่สงูสดุอยู่ท่ีประมาณ 190 บาทต่อตารางเมตร

ทีม่า: ฝ่ายวิจัยและทีป่รกึษาด้านการพัฒนาโครงการ บรษิทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าพื้นที่คลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่า
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แนวโน้มอุตสาหกรรมคลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่าในปี 2564 มีแนวโน้มทรงตัว แม้ว่าความต้องการเช่าพ้ืนท่ีคลังสินค้า 
ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามการลงทุนของ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคการค้า/บริการในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ E-Commerce แต่เนื่องจากผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภาคการลงทุนจากต่างประเทศ  
การน�าเข้าและส่งออกชะลอตัวลง ประกอบกับมีการลงทุนขยายพ้ืนท่ีคลังสินค้าให้เช่าอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลให้ธุรกิจ 
คลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่าในบางพื้นที่มีภาวะอุปทานส่วนเกิน ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะยังคงค่าเช่าไว้ในอัตราเดิมหรือ
ลดลงเล็กน้อยจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
จะมีสัญญาณที่ดีขึ้น

ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงงานให้เช่า

ในปี 2563 ความผันผวนทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า คือ การลดลงของจ�านวนการผลิตของอุตสาหกรรม 
การผลิตในบางประเภท เช่น ธุรกิจยานยนต์ ที่มีการหดตัวลงในปี 2562 ท่ีผ่านมา เมื่อโรงงานรถยนต์ลดจ�านวนการผลิต  
จึงส่งผลกับการขยายตัวของธุรกิจโรงงานที่ผลิตอะไหล่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น

ณ สิ้นปี 2563 อุปทานโรงงานส�าเร็จรูปมีทั้งสิ้น 3,023,457 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่ทั้งสิ้นประมาณ 53,460 ตารางเมตร  
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.80 จากปี 2562 อุปทานส่วนใหญ่อยู่ในเขต Eastern Seaboard ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของอุปทานท้ังหมด เขต Eastern Seaboard  
ถือเป็นพ้ืนที่ที่ก�าลังพัฒนา มีความเจริญ และมีแนวโน้มในการเติบโต รองลงมาอยู่ในเขต Bangkok Metropolitan Region  
ซึ่งประกอบไปด้วย กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และ  
เขต Central ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอยุธยา และจังหวัดสระบุรี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 

เมื่อพิจารณาจากผู้พัฒนาโรงงานส�าเร็จรูป พบว่าผู้พัฒนาโรงงานส�าเร็จรูปสูงสุด คือ ไทคอน (TICON) คิดเป็นสัดส่วน
อุปทานร้อยละ 39 ของอุปทานท้ังหมด รองลงมาคือ ดับบลิวเอชเอ (WHA) มีจ�านวนอุปทานคิดเป็นสัดส่วนอุปทานร้อยละ 16  
ของอุปทานทั้งหมด อันดับที่สาม คือ ทิพย์โฮลดิ้ง (TIP Holding) คิดเป็นสัดส่วนอุปทานร้อยละ 15 ของอุปทานทั้งหมด นอกนั้น 
ผู้พัฒนารายย่อยมีสัดส่วนอุปทานน้อยกว่าร้อยละ 10 ของอุปทานทั้งหมด

Central

Eastern Seaboard

25%

51%

21%

3%

 Eastern Seaboard

 Bangkok Metropolitan Region

 Central

 Others

อุปทานโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าจ�าแนกตามเขตพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2563

ท่ีมา: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาด้านการพัฒนาโครงการ บรษิทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 Bangkok  
Metropolitan Region

Others

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ผู้ประกอบการ สัดส่วนอปุทาน/ตลาด

TICON 39%

WHA 16%

TIP Holding 15%

AMATA 6%

Pinthong 6%

TFD 5%

ProspectD 4%

Rich Asset 3%

Rangsit Prosper 3%

304 Industrial Park 1%

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

พ้ืนท่ีโรงงานส�าเร็จรูปที่ถูกเช่าไปแล้วทั้งสิ้นมีประมาณ 2,527,947 ตารางเมตร โดยอุปสงค์เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ประมาณ  
43,096 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.73 อัตราการเช่าพื้นที่ ณ สิ้นปี 2563 อยู่ในอัตราร้อยละ 84 โดยระดับราคา 
ค่าเช่าเริ่มต้นอยู่ที่ 185 บาทต่อตารางเมตร ส่วนราคาค่าเช่าเสนอเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 212 บาทต่อตารางเมตร

อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า
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 อุปทาน  อุปสงค์  อัตราการเช่า
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ทีม่า: ฝ่ายวิจัยและทีป่รกึษาด้านการพัฒนาโครงการ บรษิทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2564 ความต้องการตลาดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก จากการผลักดันโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของภาครัฐ รวมถึงความคืบหน้าจากโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเริ่มเห็น
รูปร่างอย่างชัดเจน ท�าเลท่ีนักลงทุนสนใจตั้งถ่ินฐานการผลิต หรือสนใจเช่าพ้ืนท่ีโรงงานส�าเร็จรูป ยังคงเป็นท�าเลบริเวณพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เน่ืองจากนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสนามบิน  
การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง และท่าเรือขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการ EEC ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายราย 
สนใจเข้ามาเช่าพ้ืนท่ีในบรเิวณน้ีเป็นจ�านวนมาก โครงการพัฒนาท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 และโครงการพัฒนาท่าเรอือตุสาหกรรม
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มาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่จะส่งผลเชิงบวกต่อระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจร และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 
กลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ของอาเซียน ท�าให้มีผู้ประกอบการรายใหญ่และนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุน 
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน และพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการในธุรกิจ 
โรงงานส�าเร็จรูปในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ หรือจังหวัดในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการลงทุนของนักลงทุนในพื้นที่

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร 

จากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภัณฑ์อาหารเฉลี่ยท้ังปี 2563 อยู่ที่ระดับ  
101.25 หดตัวร ้อยละ 6.09 ซึ่งได ้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งท่ีรุนแรงและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้ผูป้ระกอบการบางรายขาดแคลนแรงงานและลดก�าลังการผลิตลง ขณะท่ีการแพร่ระบาดส่งผลให้ 
มมีาตรการป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดท่ีภาครฐัสัง่ปิดสถานประกอบการต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม หรอืมาตรการลอ็กดาวน์  
รวมถึงมาตรการสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานท่ีบ้าน หรือ Work From Home ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
โดยเฉพาะการที่ผู้บริโภคยังกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้อัตรา 
การส�ารองอาหารของแต่ละครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลบวกต่อสินค้าอาหารส�าเร็จรูป อาหารก่ึงส�าเร็จรูป และอาหารท่ี 
เก็บรักษาได้นาน เช่น น�้ามันถ่ัวเหลือง ปลาแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง และเนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็ง เป็นต้น  แม้ว่ามูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งปี 2563 จะหดตัวร้อยละ 4.1 มาอยู่ที่ 980,703 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร 
ของประเทศไทยยังคงได้รับอานิสงค์จากผลิตภัณฑ์อาหารหลายกลุ่มท่ียังคงขยายตัวได้จากประเทศคู่ค้าท่ียังจ�าเป็นต้องพ่ึงพา 
การน�าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยบางประเภทเพิ่ม เพื่อส�ารองอาหารหากมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในประเทศ 
โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าส่งออกขยายตัว ได้แก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ปลาสดแช่เย็น และปลาสดแช่แข็ง เป็นต้น 

ส�าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยปี 2564 คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยได้รับ
แรงหนุนจากการปรับตัวดีข้ึนของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และมีแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐ 
จากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและการบริโภคของ 
ภาคครัวเรือนภายในประเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนให้การบริโภคอาหารในปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งคาดว่าปัจจัยบวก 
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ความต้องการเก็บรักษาสินค้าและใช้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจโลจิสติกส์และคลังห้องเย็นเติบโตไป 
ในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

ภาพรวมตลาดถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า

โดยท่ัวไปถังเก็บสารเคมีเหลวท่ีอยู่ในตลาดถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า ส่วนใหญ่จะถูกปล่อยเช่าเพ่ือเก็บสารเคมีเหลวประเภท 
สารท�าละลายหรือตัวท�าละลาย (Solvent) กล่าวคือ สารเคมีท่ีอยู่ในสถานะของเหลวท่ีมีคุณสมบัติท�าละลายหรือเจือจางสารอื่น 
เพ่ือก่อให้เกิดเป็นสารละลาย ซึ่งสารท�าละลายดังกล่าวน้ีจะถูกน�าไปใช้เป็นตัวท�าละลายหรือเป็นสารตั้งต้นในการผลิต 
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น สีทาภายนอกและภายในอาคาร ยางรถยนต์  
เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส ่วนตัว บรรจุภัณฑ์ ยารักษาโรค รวมไปจนถึงยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือน  
สารท�าความสะอาด และหมึกพิมพ์ เป็นต้น

สารเคมีเหลวประเภทสารท�าละลายหรือตัวท�าละลาย (Solvent) ส่วนมากเป็นผลผลิตที่ได้จากโรงกลั่นน�้ามัน หรือ 
โรงงานปิโตรเคมีท่ีใช้น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นวัตถุดิบต้ังต้น ซึ่งโรงกล่ันน�้ามันในประเทศไทย 
ยังไม่สามารถผลิตตัวท�าละลายได้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงต้องน�าเข้าตัวท�าละลาย 
กว่าร้อยละ 80 จากต่างประเทศที่มีก�าลังการผลิตของโรงกล่ันน�้ามันในปริมาณมากมาอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการน�าเข้า 
ผ่านการขนส่งทางเรอืเป็นหลกั และจะถูกน�าไปจดัเก็บในถังเก็บสารเคมเีหลวเพ่ือรอการกระจายต่อให้โรงงานในภาคการผลติต่าง ๆ   
ผ่านทางเรือหรือรถบรรทุก โดยอาจมีการแบ่งบรรจุใส่ในถังเก็บสารเคมีเหลวขนาดเล็กก่อนการขนส่ง 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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เนื่องจากตัวท�าละลายส่วนใหญ่ถูกน�าเข้ามาในประเทศไทยผ่านการขนส่งทางเรือเป็นหลัก ดังน้ัน ท่าเรือบริเวณ 
ลุ ่มแม่น�้าเจ้าพระยาซึ่งอยู ่ใกล้อ ่าวไทยและมีความลึกเพียงพอส�าหรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สามารถเข้ามาจอด
เทียบท่าเพ่ือล�าเลียงสารเคมีเหลวได้สะดวก จึงเป็นท�าเลที่ต้ังที่เหมาะสมส�าหรับการท�าธุรกิจถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า  
ทั้งนี้ การแข่งขันในตลาดนี้อยู่ในระดับท่ีต�่า ผู้เล่นในตลาดถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่ามีจ�านวนน้อยราย โดยถังเก็บสารเคมีเหลว
ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สอยเองภายในกลุ่มบริษัท และมีเพียงส่วนน้อยที่ปล่อยเช่าให้แก่บุคคลภายนอก 

อุปสงค์หรือความต้องการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวคงที่และมีความผันผวนต�่า เน่ืองด้วยปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ของ 
ตัวท�าละลายท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและเศรษฐกิจในภาพรวม เน่ืองจากตัวท�าละลายนั้น 
ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก 
และบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยา รวมถึงอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย จากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าผลผลิต) ของประเทศไทยปรับตัวลดลง 
จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 96.33 ลดลงประมาณร้อยละ 1.57 ส่งผลให้อุปสงค์สารท�าละลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ปรับลดลงตาม ขณะที่อุปทานอยู่ในภาวะล้นตลาดต้ังแต่ปี 2562 ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม  
แนวโน้มปี 2564 คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.0 - 5.0 โดยมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัว 
ดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ปริมาณการค้าโลกและแรงขับเคล่ือนจากภาครัฐจากการเบิกจ่าย 
ภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่าง ๆ  คาดว่าปัจจยัดังกล่าวจะช่วยส่งเสรมิตลาดถังเก็บสารเคมเีหลวให้เช่า 
ให้เติบโตไปในทิศทางบวก

นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที่ลงทุน

นโยบายการตลาดของโครงการที่เข้าลงทุนมีการมุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีมีคุณภาพ ผ่านการบริการทีมีคุณภาพจากทีมงานที่มีประสบการณ์ ประกอบกับคุณภาพทรัพย์สินของโครงการที่เข้าลงทุน 
ท่ีได้มาตรฐาน ท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม และการก�าหนดอัตราค่าเช่าท่ีสอดคล้องกับสภาวะตลาด ท�าให้มีความความมั่นใจได้ว่า 
การรักษาฐานผู้เช่าปัจจุบันและการขยายฐานลูกค้ารายใหม่จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย

ส�าหรับการแข่งขันของโครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุนตามประเภทของทรัพย์สิน อันประกอบด้วย คลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่า 
โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า คลังห้องเย็น และถังเก็บสารเคมีเหลวน้ัน จากอัตราการเช่าเฉล่ียของสินทรัพย์ทุกโครงการท่ีรักษาระดับ 
ไว้ที่ร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่องในปี 2563 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าอัตราการเช่าเฉลี่ยรวมของตลาดในบริเวณเดียวกัน สะท้อนให้เห็น
ถึงความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกเข้ากองทรัสต์เป็นอย่างดี
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน โดยการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง รายงานของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณา 
ถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง 
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐ ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ การด�าเนินงาน ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ความด�ารงอยู่ของกองทรัสต์ หรือต่อการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ส�าหรับการบริหารจัดการกองทรัสต์ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า มีปัจจัยความเสี่ยง 
ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อกองทรัสต์ ซึ่งผู้ลงทุนควรพิจารณา ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกองทรัสต์หรือการด�าเนินงานของกองทรัสต์

ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าลดลงตามระยะเวลา 
การเช่าที่เหลืออยู่

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนบางโครงการ เช่น โครงการสยามเฆมี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นต้น  
เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า ซึ่งมูลค่าสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวของกองทรัสต์จะลดลงตามระยะเวลาการเช่า 
ที่เหลืออยู่ อันเนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน 
หรือเน่ืองจากสาเหตุอื่นใดท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

ความเสี่ยงจากการที่ผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดการ 
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายการตลาดและกลยุทธ์ในภาพรวมเพ่ือบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามท่ี
ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยมอบหมายนโยบายดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก 
ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ได้เข้าท�ากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
แต่ละราย ซึง่การปฏิบตัหิน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของทรสัตี หากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่สามารถ
จัดการตามกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือหากมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
หรือบุคลากรส�าคัญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาจส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก และ/หรือ รายได้ที่กองทรัสต์ 
ควรได้รับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์  
ตลอดจนการช�าระคืนหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณา 
ผลการด�าเนินงานของผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์แต่ละราย เป็นประจ�าทุกปี ตลอดระยะเวลาการจ้างบริหาร และมีระบบ 
ในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคมุภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ท�าหน้าที่บริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่
ต้องแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์รายอืน่แทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์รายเดมิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพิจารณาคณุสมบตัต่ิาง ๆ  ของ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ให้เหมาะสมกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ก่อนการแต่งตั้ง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้แต่งตัง้บรษิทั งานสมบรูณ์ จ�ากัด บรษิทั สยามเฆม ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิทั สวนอตุสาหกรรมบางกะด ีจ�ากัด 
และบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนตามกลยุทธ์และนโยบาย 
ท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ก�าหนด นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังมีความเก่ียวพันกับกองทรัสต์ในฐานะเป็นผู้ให้เช่า ผู้ขาย  
หรือบริษัทในเครือของผู้ขายทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

ดังน้ัน การจัดหาผลประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจสนับสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรัพย์สินท่ีเก่ียวเนื่องกับ
อสังหาริมทรัพย์หรือธุรกรรมอื่นที่อาจมีการแข่งขันโดยตรงกับกองทรัสต์

นอกจากน้ี เนื่องจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ บริษัทในเครือของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นเจ้าของที่ดิน  
อาคารคลังสินค้า และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการเดียวกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่งท�าให้ 
บทบาทต่าง ๆ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีต่อกองทรัสต์ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกที่ดิน อาคารคลังสินค้า และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่ามาเสนอ 
ให้กับกองทรัสต์ รวมถึงการจัดหาผู้เช่าพื้นที่รายใหม่

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการก�ากับดูแล 
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดข้ึน โดยมีการก�าหนดให้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า ทุกครั้งที่มีผู้สนใจเช่าที่ดิน อาคารคลังสินค้า และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
จะเสนอทรัพย์สินที่ว่างทั้งหมดที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็น
ทรัพย์สินของฝ่ายใด รวมถึงการก�าหนดค่าเช่าส�าหรับอาคารที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทั้งในด้านขนาด ท�าเล รูปแบบ และอายุ  
ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เว้นแต่กองทรัสต์จะพิจารณา 
การด�าเนินการที่เหมาะสมอื่นเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ นอกจากน้ี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดท�ารายงานต่าง ๆ  
เพ่ือเสนอต่อผู้จัดการกองทรัสต์ตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือตามท่ีบริษัทฯ และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะได้ก�าหนดร่วมกัน

ความเสี่ยงจากการที่รายได้ของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้เช่าพื้นที ่
และการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเมื่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ของผู้เช่าพื้นที่สิ้นสุดลง

ค่าเช่าและค่าบริการที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้เช่าพ้ืนที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ จะเป็นท่ีมาของรายได้หลัก 
ของกองทรัสต์ ดังน้ัน กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการช�าระค่าเช่าและค่าบริการ 
ของผู้เช่าพ้ืนที่ได้ หากผู้เช่าพ้ืนที่รายส�าคัญรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย หรือผู้เช่าพื้นที่จ�านวนมากในขณะใดขณะหนึ่งม ี
ฐานะการเงินที่ด้อยลง อาจท�าให้ผู้เช่าพื้นที่ช�าระเงินล่าช้าหรือไม่สามารถช�าระหนี้ได้

นอกจากน้ี หากเกิดกรณีที่ผู้เช่าพ้ืนท่ีไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการเมื่อครบก�าหนดระยะเวลา หรืออาจ 
ขอต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการด้วยเงื่อนไขท่ีเป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์น้อยกว่าเงื่อนไขในสัญญาเช่าพ้ืนท่ี 
และสัญญาบริการปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และความสามารถ 
ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายในการเจรจาการต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับ 
ผู้เช่าพื้นที่ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 - 6 เดือนก่อนสัญญาเช่าและสัญญาบริการจะครบก�าหนด ดังนั้น เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญาเช่า
และสัญญาบริการและผู้เช่าไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญา บริษัทฯ ยังคงมีเวลาเพียงพอส�าหรับการจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาแทนที่
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ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก  
เนื่องจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ กองทรัสต์ได้เข้าท�าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อจะขาย
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาตกลงกระท�าการ (แล้วแต่กรณี) เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินหลัก 
ของกองทรัสต์กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหารของกองทรัสต์  
เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผูกพันให้คู่สัญญาปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญา

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก�าหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุแห่งการเลิก 
หรือผิดสัญญาได้ ในกรณีดังกล่าว แม้กองทรัสต์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ใด ๆ  
ก็ตาม แต่เหตุผิดสัญญาของคู่สัญญาดังกล่าวอาจท�าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดของสัญญาดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของสัญญา หรือคู่สัญญา 
ไม่ช�าระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดังนั้น กองทรัสต์จึงอาจต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิฟ้องร้อง 
ต่อศาล ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด�าเนินการจนกว่าจะเสร็จสิ้น  
กระบวนการ และจ�านวนเงินท่ีกองทรัสต์จะได้รับชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากน้ี ผลแห่งคดียังข้ึนอยู่กับ 
ค�าพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค�าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคับให้เป็น
ไปตามค�าพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามจ�านวนหรือภายในระยะเวลา
ที่คาดการณ์ไว้

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการที่กองทรัสต์กู้ยืมเงิน

กองทรัสต์ได้กู้ยืมเงินระยะยาวเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหน่ึงในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ดังนั้น กองทรัสต์
อาจมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวตามสัญญาเงินกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุของสัญญาเงินกู้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของกอง
ทรสัต์ท�าให้กองทรสัต์มสีภาพคล่องไม่เพียงพอในการช�าระดอกเบีย้ และเงนิต้น และอาจจะกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ 
ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถช�าระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้น 
ตามที่ก�าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน หรือเกิดเหตุผิดสัญญาอื่น ๆ ภายใต้สัญญาเงินกู้ อาจส่งผลให้ผู้ให้กู้อาจด�าเนินการทางกฎหมาย 
กับกองทรัสต์หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา อันเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงการบังคับจ�านอง 
ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่น�าไปเป็นหลักประกันเงินกู้ 

ท้ังน้ี ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้บริหารจัดการกองทรัสต์โดยจะมีมาตรการในการติดตาม 
ผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อย่างสม�่าเสมอ นอกจากน้ี ผู้จัดการ 
กองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว เช่น บริการธุรกรรมแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย  
(Interest Rate Swap) หรือการด�าเนินการใด ๆ กับเจ้าหนี้ เช่น การขอขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ การขอผ่อนผันเงื่อนไขที่เป็น 
อปุสรรคต่อการบรหิารจดัการกองทรสัต์ เป็นต้น โดยกองทรสัต์จะด�าเนนิการดงักล่าวโดยค�านงึถงึกฎหมายหรอืระเบียบทีเ่กีย่วข้อง
และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส�าคัญ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผู้เช่าพื้นที่  
อัตราการเช่า และอัตราค่าเช่า

กองทรัสต์มีรายได้หลักจากการให้เช่าพ้ืนที่และให้บริการที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้เช่าพ้ืนที่ถังเก็บ
สารเคมีเหลว อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเย็น และ/หรือ อาคารโรงงาน โดยการประกอบธุรกิจการให้เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว  
อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเย็น และ/หรือ อาคารโรงงานดังกล่าวอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการรายอื่น 
ก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันข้ึนใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับท่ีต้ังของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ท�าให้เกิดการแข่งขัน 
ในการแสวงหาผู้เช่าพ้ืนที่รายใหม่ การต่ออายุของผู้เช่าพ้ืนที่รายเดิมและการปรับลดอัตราค่าเช่าเพ่ือให้ดึงดูดต่อผู้เช่าพ้ืนที่  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลประกอบการธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์

อย่างไรก็ดี สถานที่ตั้งของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และระยอง  
ซึ่งเป็นท�าเลที่เหมาะสม มีเส้นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวก ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให้ 
ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างดี นอกจากน้ี การท่ีเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทถังเก็บสารเคมี อาคารคลังสินค้า  
อาคารคลงัห้องเย็น และ/หรอื อาคารโรงงานให้เช่ามาเป็นระยะเวลาพอสมควร จะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพของทรพัย์สนิ
ของกองทรัสต์ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามัน 
และสารเคมีเหลวไม่ปฏิบัติหน้าที่

ส�าหรับโครงการสยามเฆมี กองทรัสต์จะรับโอนเฉพาะสิทธิและหน้าท่ีของ SCC ในฐานะผู้ให้เช่าพ้ืนที่ ภายใต้สัญญาเช่ากับ 
ผู้เช่าพ้ืนที่เท่านั้น ส่วน SCC จะยังคงเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลวโดยตรง 
แก่ผู้เช่าพื้นที่ภายใต้สัญญาบริการที่ SCC เข้าท�ากับผู้เช่าพื้นที่ (ในฐานะผู้รับบริการ) โดยตรง (ซึ่งบริการที่ SCC ให้บริการแก่ผู้เช่า 
พ้ืนที่ภายใต้สัญญาบริการ เช่น การขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกจากถังเก็บสารเคมีเหลว การขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ เป็นต้น)  
ดังน้ัน การท่ีผู้เช่าพ้ืนที่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี พ่ึงพิงการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการ 
ให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลวของ SCC กองทรัสต์จึงอาจมีความเสี่ยงหาก SCC ไม่ปฏิบัติหน้าท่ี 
ในฐานะผูป้ระกอบกิจการให้บรกิารคลงัสนิค้าและบรกิารเก็บน�า้มนัและสารเคมเีหลวหรอืไม่ปฏิบตัติามสญัญาบรกิารกับผูเ้ช่าพ้ืนท่ี 
ซึง่จะท�าให้ผูเ้ช่าพ้ืนทีไ่ม่ได้รบับรกิารทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการเช่าพ้ืนท่ีถังเก็บสารเคมเีหลว และ/หรอื อาคารคลงัสนิค้า ซึง่อาจเป็นเหตุให้ 
ผู้เช่าพ้ืนที่ยกเลิกสัญญาบริการลูกค้าก่อนครบก�าหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการหารายได้ของกองทรัสต์ในการประกอบกิจการ 
ถังเก็บสารเคมีเหลวและคลังสินค้าให้เช่า 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้ด�าเนินการจัดให้มีข้อตกลงในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระท�าการ โดยก�าหนด
หน้าทีข่อง SCC ในฐานะผูใ้ห้เช่าและผูป้ระกอบกิจการให้บรกิารคลงัสนิค้าและบรกิารเก็บน�า้มนัและสารเคมเีหลว ตลอดระยะเวลา 
การเช่าและตลอดระยะเวลาท่ี SCC ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและ 
สารเคมีเหลว และหาก SCC ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญา
ตกลงกระท�าการได้ จะเป็นเหตุผิดนัดผิดสัญญา โดยกองทรัสต์จะมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญา 
ตกลงกระท�าการได้ และกองทรัสต์จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเน่ืองจากการผิดสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ดี  
ถึงแม้จะมีข้อก�าหนดในสัญญาข้างต้น บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด�าเนินการจนกว่าจะเสร็จสิ้น 
กระบวนการ และจ�านวนเงินท่ีกองทรัสต์จะได้รับชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากน้ี ผลแห่งคดียังข้ึนอยู่กับ 
ค�าพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค�าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคับให้เป็น
ไปตามค�าพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามจ�านวนหรือภายในระยะเวลา
ที่คาดการณ์ไว้
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นอกจากน้ี ในกรณีท่ี SCC จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและ 
สารเคมีเหลว หรือจงใจลดมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลวจนถึงระดับที่ 
ด้อยกว่ามาตรฐานของผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส�าหรับทรัพย์สินท่ีเช่าประเภทถังเก็บ 
สารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้า โดยไม่มีเหตุอันควร จนส่งผลให้อัตราการปล่อยเช่าของทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว 
ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี ลดลงต�่ากว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ�านวนทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว
ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมีท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปีติดต่อกัน หรือกรณีท่ีสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร 
อสังหาริมทรัพย์สิ้นสุดลงอันเน่ืองมาจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของ SCC ในฐานะผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
กองทรัสต์จะมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลอื่นท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการและการให้บริการคลังสินค้าและจัดเก็บน�้ามันและ 
สารเคมีเหลวครบถ้วนให้เข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลวเพ่ิมเติมใน
โครงการสยามเฆมี ส�าหรับทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี (“ผู้ประกอบกิจการ 
รายใหม่”) โดย SCC ตกลงจะอ�านวยความสะดวกและด�าเนินการตามท่ีกองทรัสต์ร้องขอตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาตกลง 
กระท�าการ เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการรายใหม่สามารถประกอบกิจการภายในโครงการสยามเฆมี ให้แก่ผู้เช่าพ้ืนท่ีภายในทรัพย์สิน
ประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าของกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ SCC ณ วันท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี 
กองทรัสต์และ SCC จะมีการเข้าท�าสัญญาจ�านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งเหตุในการใช้สิทธิบังคับจ�านองของกองทรัสต์ ได้แก่  
(ก) การที่ SCC ในฐานะผู้ให้เช่าจงใจขัดขวางไม่ให้กองทรัสต์ในฐานะผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า หรือจงใจฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นสาระส�าคัญหรือผิดค�ารับรองท่ีเป็นสาระส�าคัญตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่า (รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง 
การที่ SCC จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามัน 
และสารเคมีเหลว ภายใต้สัญญาตกลงกระท�าการ ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาเช่าด้วย) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ในฐานะผู้เช่า 
ไม่สามารถใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ 
สัญญาเช่า (ข) การท่ี SCC ในฐานะผู้ให้เช่าจงใจขัดขวางไม่ให้กองทรัสต์ในฐานะผู้เช่าเข้าใช้ และ/หรือ SCC ในฐานะผู้ให้เช่า 
ไม่ด�าเนินการบ�ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่จ�าเป็นส�าหรับทรัพย์สินที่เช่าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเช่า (ค) การที่ SCC  
ไม่ด�ารงไว้ซึ่งใบอนุญาตที่จ�าเป็นดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเช่า และการกระท�าดังกล่าวข้างต้น 
ส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ดังกล่าวของกองทรัสต์ในฐานะผู้เช่า ทั้งน้ี แม้กองทรัสต์จะเป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิบนทรัพย์สินท่ีจ�านองในวงเงินจ�านอง ซึ่งหาก 
กองทรัสต์ได้รับความเสียหายมากกว่าวงเงินจ�านอง กองทรัสต์ยังคงมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด 
อันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดขึ้นนั้นจาก SCC 

แม้ว่ากองทรสัต์จะด�าเนินการจดัให้มมีาตรการดงักล่าวข้างต้นแล้ว กองทรสัต์ก็อาจมคีวามเสีย่งในการสรรหา ผูป้ระกอบกิจการ
รายใหม่เพ่ือให้บริการแก่ผู้เช่าพ้ืนที่ของกองทรัสต์ในโครงการสยามเฆมี เนื่องจากผู้ประกอบกิจการรายใหม่ต้องเป็นผู้ประกอบ
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ประกอบกิจการที่สามารถ
ให้บริการแก่ผู้เช่าพ้ืนท่ีของโครงการสยามเฆมี ได้ไม่ด้อยไปกว่าที่ SCC เคยให้บริการ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาของบริษัทฯ  
พบว่า มีผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีลักษณะประเภทเดียวกันซึ่งสามารถให้บริการได้ในลักษณะเช่นเดียวกับ SCC 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพิงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในโครงการสยามเฆมี

เน่ืองจากโครงการสยามเฆมีเป็นทรัพย์สินท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้และความสามารถ
เฉพาะทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีท่ี SCC ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ลาออก หรือ 
ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ใช้สิทธิในการถอดถอน SCC จากการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้ง 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จึงอาจมีความเสี่ยงในการสรรหาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ที่มีประสบการณ์ความรู้และ 
ความสามารถเฉพาะทางส�าหรบัทรพัย์สนิประเภทดงักล่าว อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯ มคีวามเห็นว่า หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีต้องเปลีย่นแปลง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้เช่าพ้ืนท่ี เช่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ�ากัด น้ัน  
มีความรู้และความสามารถเพียงพอท่ีจะมาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการรายอื่น เช่น  
บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จ�ากัด ก็สามารถเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ได้เช่นกัน 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่าหลักของโครงการเจดับเบิ้ลยูดี  
และความเสี่ยงในการสูญเสียผู้เช่าหลักซึ่งอาจท�าให้รายได้ของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงไป

ส�าหรับโครงการเจดับเบิ้ลยูดี ภายหลังจากที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว กลุ่ม JWD ได้เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์
เข้าลงทุนในโครงการเจดับเบ้ิลยูดีท้ังหมดเพ่ือน�าไปด�าเนินกิจการคลังห้องเย็น โดยรายได้ส่วนใหญ่จากการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม 
JWD ในฐานะผู้เช่าหลักของโครงการเจดับเบิ้ลยูดี เป็นรายได้จากการด�าเนินธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีมาใช้บริการดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบ 
ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกลุ่มผู้เช่าหลัก ท�าให้เกิดความเสี่ยง 
ที่กลุ่มผู้เช่าหลักจะไม่สามารถช�าระค่าเช่า ยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อสัญญา ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทรัสต์
ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่า กลุ่ม JWD ได้ท�าการปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจคลังห้องเย็น โดยเพิ่มสัดส่วนของสินค้าควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งอื่น นอกจากสินค้าอาหารทะเล เช่น สัตว์ปีก อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ชีส และไวน์ เป็นต้น  
โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มอาหารและสินค้าส่งออก ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อีกท้ังกลุ่มลูกค้าของ
กลุ่ม JWD ก็เป็นบริษัทชั้นน�าที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจและเสถียรภาพทางการเงิน และมีความหลากหลายซึ่งสามารถช่วย 
กระจายความเสี่ยงได้ดีย่ิงข้ึน ดังน้ัน โอกาสท่ีผู้เช่าหลักจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรมท่ีมาใช้
บริการในช่วงเวลาเดียวกันและท�าให้ไม่สามารถช�าระค่าเช่า ยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา อันส่งผลทางลบต่อกองทรัสต์น่าจะ
มีความเป็นไปได้ไม่สูงมากนัก

นอกจากน้ี หากผูเ้ช่าหลกัยกเลกิสญัญาเช่าทรพัย์สนิก่อนครบก�าหนดระยะเวลา หรอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรพัย์สนิเมือ่สญัญา
ครบก�าหนด และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้เช่าใหม่มาทดแทนได้ หรือกองทรัสต์อาจหาผู้เช่าใหม่มาทดแทนได้แต่เงื่อนไขในการ
เช่าอาจไม่เหมือนกับเง่ือนไขในการเช่าของผู้เช่าหลัก การกระท�าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน  
และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี โครงการเจดับเบิ้ลยูดีเป็นทรัพย์สินท่ีมีศักยภาพ และสัญญาเช่าที่ 
กองทรัสต์เข้าเป็นคู่สัญญากับผู้เช่าหลักนั้น เป็นสัญญาเช่าระยะยาวและได้ด�าเนินการจดทะเบียนการเช่ากับส�านักงานที่ดิน 
นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์นี้ตั้งอยู่ในท�าเลที่เหมาะสม มีเส้นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอื่นได้อย่าง
สะดวก ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการอื่นเข้ามาเช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เพ่ือเป็นการทดแทน
ได้เป็นอย่างดี และเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ กองทรัสต์ยังได้เข้าท�าสัญญาตกลงกระท�าการระหว่าง  
JWD BJL และผู้เช่าหลัก โดย JWD มีหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวที่จะให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้เช่าหลัก  
รวมถึงวงเงินส�ารองเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีผู้เช่าหลักขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือมีเงินไม่เพียงพอส�าหรับ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการด�าเนินกิจการโครงการเจดับเบิ้ลยูดี หรือรวมถึงวงเงินใด ๆ เพ่ือให้ผู้เช่าหลักสามารถด�าเนินกิจการ 
โครงการเจดับเบิ้ลยูดีได้ตามวัตถุประสงค์และมีประโยชน์สูงสุดตามท่ีผู้เช่าหลักได้มีข้อตกลงไว้กับกองทรัสต์ ตลอดจนก�ากับดูแล 
และให้ความช่วยเหลอืทีจ่�าเป็นแก่ผูเ้ช่าหลกั เพ่ือให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามก�าหนดไว้ในสญัญาเช่ากับกองทรสัต์ตลอดระยะเวลา 
ทีผู่เ้ช่าหลกัเป็นผูเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว นอกจากนี ้JWD จะมข้ีอผกูพันตามข้อตกลงการรบัประกันค่าเช่า ในฐานะผูร้บัประกนั
รายได้ โดยเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้เช่าหลักตามวงเงินและระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาตกลงกระท�าการ ซึ่งจะเป็น
มาตรการทีช่่วยให้ความเสีย่งจากการผดิสญัญาของผูเ้ช่าหลกัลดน้อยลงได้อย่างมนียัส�าคญัเนือ่งจากมกีารประกันรายได้โดย JWD 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บ
น�้ามันและสารเคมีเหลว และใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของผู้เช่าหลัก
โครงการสยามเฆมี 

เน่ืองจากกองทรัสต์จะรับโอนเฉพาะสิทธิและหน้าที่ของ SCC ในฐานะผู้ให้เช่าพ้ืนท่ี ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่กับผู้เช่าพ้ืนท่ี
เท่านั้น ส่วน SCC จะยังคงเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลวโดยตรงแก่ผู้เช่าพื้นที ่
ภายใต้สัญญาบริการท่ี SCC เข้าท�ากับผู้เช่าพ้ืนที่ (ในฐานะผู้รับบริการ) โดยตรง ดังน้ัน SCC จะต้องได้รับใบอนุญาตเพ่ือใช ้
ในการประกอบกิจการ และ/หรือ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลว 
หาก SCC ไม่ได้รับใบอนุญาตเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ และ/หรือ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า
และบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลว หรือใบอนุญาตดังกล่าวของ SCC ถูกยกเลิก เพิกถอน หรือไม่มีการต่ออายุ หรือผู้ให้เช่า 
มีการท�าผิดเงื่อนไขของใบอนุญาต หรือเง่ือนไขใด ๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือมีข้อโต้แย้งใด ๆ อันจะท�าให้ไม่สามารถใช้ 
ใบอนุญาตดังกล่าวตามที่ได้รับอนุญาตนั้นต่อไปได้ จะมีผลกระทบในทางลบต่อการใช้ทรัพย์สินที่เช่าและการจัดหาประโยชน์ 
จากทรพัย์สนิท่ีเช่าของกองทรสัต์ กล่าวคอื จะท�าให้กองทรสัต์ไม่ได้ใช้สาธารณปูโภคท่ีจ�าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการ 
ถังเก็บสารเคมีเหลวและคลังสินค้าให้เช่า และจะท�าให้ผู้เช่าพ้ืนท่ีไม่ได้รับบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเช่าพ้ืนท่ีถังเก็บสารเคมี
เหลว และ/หรือ อาคารคลังสินค้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้เช่าพ้ืนท่ียกเลิกสัญญาบริการลูกค้าก่อนครบก�าหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ต่อการหารายได้ของกองทรัสต์ในการประกอบกิจการถังเก็บสารเคมีเหลวและคลังสินค้าให้เช่า อีกท้ังอาจเป็นผลให้ SCC  
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระท�าการได้ เน่ืองจากสัญญา
เช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระท�าการก�าหนดไว้ว่า ตลอดระยะเวลาการเช่าและตลอดระยะเวลาท่ี SCC ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลว SCC ต้องด�ารงไว้ซึ่งใบอนุญาตท่ีจ�าเป็น 
ตามกฎหมายส�าหรับการด�าเนินการตามสัญญาตกลงกระท�าการและสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ การด�าเนินกิจการที่เก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า และส�าหรับการเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลว และจะต้อง 
ด�าเนินการเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลวแก่ผู้เช่าพ้ืนท่ีส�าหรับทรัพย์สิน
ประเภทถังเก็บสารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิค้าภายในโครงการสยามเฆม ีโดย SCC ตกลงจะปฏบิตัหิน้าท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการ
และผู้ให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน�้ามันและสารเคมีเหลวแก่ผู้เช่าพ้ืนที่อย่างเต็มความสามารถในมาตรฐานเดียวกันกับ 
ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการรายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะส่งผลกระทบในทางลบ 
ต่อการใช้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวของกองทรัสต์ 

ดงันัน้ การท่ี SCC ไม่สามารถปฏบิติัตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขภายใต้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์และสญัญาตกลงกระท�าการได้  
จะเป็นเหตุผิดนัดผิดสัญญา โดยกองทรัสต์จะมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระท�าการได้  
และกองทรสัต์จะมสีทิธิในการเรยีกร้องค่าเสยีหายตามกฎหมายเน่ืองจากการผดิสญัญา อย่างไรก็ด ีถึงแม้จะมข้ีอก�าหนดในสญัญา
ข้างต้น แม้กองทรัสต์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม แต่เหตุผิดสัญญา 
ของคู่สัญญาดังกล่าวอาจท�าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของสัญญา 
ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของสัญญา หรือคู่สัญญาไม่ช�าระค่าเสียหายตามท่ี 
กองทรัสต์เรียกร้อง ดังนั้น กองทรัสต์จึงอาจต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งการด�าเนินการ 
ดังกล่าว บรษิทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด�าเนนิการจนกว่าจะเสรจ็สิน้กระบวนการ และจ�านวนเงนิทีก่องทรสัต์ 
จะได้รบัชดเชยเยียวยาต่อความเสยีหายต่าง ๆ  นอกจากน้ี ผลแห่งคดียังข้ึนอยู่กับค�าพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมคี�าพิพากษา 
ให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคับให้เป็นไปตามค�าพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึง 
มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามจ�านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ SCC ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
กองทรัสต์และ SCC ได้เข้าท�าสัญญาจ�านองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเหตุในการใช้สิทธิบังคับจ�านองของกองทรัสต์จะรวมถึง 
การที่ SCC ไม่ด�ารงไว้ซึ่งใบอนุญาตที่จ�าเป็นดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการเช่า ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อ
การใช้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวของกองทรัสต์ในฐานะ
ผู้เช่าด้วย แต่หากกองทรัสต์ได้รับความเสียหายมากกว่าวงเงินจ�านอง กองทรัสต์ยังคงมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดขึ้นนั้นจาก SCC 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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โครงการเจดับเบ้ิลยูดี 

ผูเ้ช่าหลกัจะต้องได้รบัใบอนุญาตเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ และ/หรอื ท่ีเกีย่วข้องกับการประกอบกจิการอาคารคลังห้องเย็น  
หากผู้เช่าหลักไม่ได้รับใบอนุญาตเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ และ/หรือ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการอาคารคลังห้องเย็น 
หรือใบอนุญาตดังกล่าวของผู้เช่าหลักถูกยกเลิก เพิกถอน หรือไม่มีการต่ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เช่าหลัก กล่าวคือ  
จะท�าให้ผู้เช่าหลักไม่สามารถด�าเนินกิจการอาคารคลังห้องเย็นต่อไปได้ ท้ังน้ี อาจเป็นผลให้ผู้เช่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าได้ 

การที่ผู้เช่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าได้ จะเป็นเหตุเลิกสัญญา โดยกองทรัสต ์
จะมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาเช่าได้ และกองทรัสต์จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสัญญา  
อนึ่ง จนกว่ากองทรัสต์จะด�าเนินการหาคู่สัญญารายใหม่แทนผู้เช่าหลักและสามารถเจรจาตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ได้ส�าเร็จ  
หรือหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาคู่สัญญารายใหม่เพื่อมาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวได้ภายในเวลาอันควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลง
กับคูส่ญัญารายใหม่ในสญัญาฉบบัใหม่โดยมข้ีอก�าหนดท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์ได้ กระแสรายได้ของกองทรสัต์อาจหยุดชะงกั
หรือลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้เข้าท�าสัญญาตกลงกระท�าการระหว่าง JWD BJL และผู้เช่าหลัก โดย JWD มีหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ 
ในสัญญาดังกล่าวท่ีจะให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้เช่าหลัก รวมถึงวงเงินส�ารองเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในกรณี 
ท่ีผู้เช่าหลักขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือมีเงินไม่เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการด�าเนินกิจการโครงการเจดับเบิ้ลยูดี  
หรือรวมถึงวงเงินใด ๆ เพ่ือให้ JPAC สามารถด�าเนินกิจการโครงการเจดับเบิ้ลยูดีได้ตามวัตถุประสงค์และมีประโยชน์สูงสุด 
ตามท่ีผู้เช่าหลักได้มีข้อตกลงไว้กับกองทรัสต์ ตลอดจนก�ากับดูแลและให้ความช่วยเหลือท่ีจ�าเป็นแก่ผู้เช่าหลัก เพ่ือให้สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามก�าหนดไว้ในสัญญาเช่ากับกองทรัสต์ตลอดระยะเวลาที่ผู้เช่าหลักเป็นผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว นอกจากนี้  
JWD จะมีข้อผูกพันตามข้อตกลงการรับประกันค่าเช่า ในฐานะผู้รับประกันรายได้ โดยเป็นลูกหน้ีร่วมกับผู้เช่าหลักตามวงเงิน 
และระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาตกลงกระท�าการ ซึ่งจะเป็นมาตรการท่ีช่วยให้ความเส่ียงจากการผิดสัญญา
ของผู้เช่าหลักลดน้อยลงได้อย่างมีนัยส�าคัญเนื่องจากมีการประกันรายได้โดย JWD

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ความเสีย่งจากกรณีทรพัย์สนิท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุนมีข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์ในอนาคต

กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการก�าหนดผังเมืองใหม่ในอนาคตหรืออาจมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ในอนาคตที่
จ�ากัดประเภทกิจการที่สามารถประกอบได้ในบริเวณที่ตั้งของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการที ่
ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการได้ในบริเวณดังกล่าว อาจท�าให้กองทรัสต์มีข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
เข้าลงทุน ส�าหรับกรณีที่ประสงค์จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เช่าพ้ืนท่ีเป็นรายใหม่ (ซึ่งอาจถือได้ว่าไม่ใช่เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
โดยต่อเนื่อง) หรือกรณีที่ประสงค์จะมีการเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคาร ซึ่งจะสามารถกระท�าการดังกล่าวได ้
โดยใช้เป็นประเภทและโดยมีวัตถุประสงค์ตามกฎกระทรวงผังเมือง หรือกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม หรือตามที่ 
กฎหมายผงัเมอืง หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องอืน่ใดในอนาคตจะก�าหนดเท่าน้ัน หรอืต้องใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิท่ีกองทรสัต์เข้าลงทนุ
ในประเภทและโดยมีวัตถุประสงค์ดังเดิม (กล่าวคือ ประกอบกิจการล�าดับเดิมและจ�าพวกเดิมท่ีได้รับอนุญาตก่อนมีการก�าหนด
ผังเมืองใหม่หรือก่อนมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่) และเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยต่อเน่ืองตามกฎหมายผังเมือง โดยมีฐาน 
ตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้น
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ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนถูกเวนคืน

กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งท�าให้กองทรัสต์ไม่อาจใช ้
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากน้ี กรณีท่ีเกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทรัสต์ 
อาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืนหรือได้รับค่าชดเชยดังกล่าวน้อยกว่ามูลค่าท่ีกองทรัสต์ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สิน  
ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ ทั้งในส่วนของ 
ประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน โดยจ�านวนเงินค่าชดเชยท่ีกองทรัสต์จะได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามท่ีก�าหนดในสัญญา 
ท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่ หรือจ�านวนเงินค่าชดเชยที่ได้รับจากการเวนคืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถ 
ประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการเวนคืนท่ีดินเป็นนโยบายและความจ�าเป็นในการใช้พ้ืนท่ีของรัฐในเวลาน้ัน ๆ 
ในอนาคต

ความเสี่ยงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ถือครองน้ัน อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบหากค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน โดยรายได้ไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่างสอดคล้องกัน ปัจจัยท่ีอาจ
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเพ่ิมสูงข้ึน เช่น ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาทรัพย์สิน  
ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าบริการของผู้รับจ้างช่วง อัตราเงินเฟ้อ  
และค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย

ในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
อาทิ อุทกภัย และ/หรือ จากการก่อวินาศภัย ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู ้เช่าทรัพย์สิน และเพ่ือให้ได้เงื่อนไขการท�าประกันภัยท่ีดีท่ีสุด  
กองทรสัต์ได้ท�าประกันภยัในทรพัย์สนิดงักล่าว โดยให้มรีะยะเวลาความคุ้มครองทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ตลอดระยะเวลาการเช่า  
และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุในวงเงินประกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารท่ีมีลักษณะและการใช้งาน
ใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ เช่น การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) และการประกันภัย 
เพื่อประโยชน์บุคคลที่สาม (Public Liability Insurance) ด้วย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ความเสี่ยงจากราคาหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากเสนอขายหน่วยทรัสต์

ราคาซื้อขายหน่วยทรัสต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต เช่น โอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
ของกองทรัสต์ สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในทัศนะของนักลงทุน การคาดการณ์จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินของกองทรัสต์ ความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์เมื่อเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนอื่น ๆ  
ความสมดุลระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายหน่วยทรัสต์ ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนในหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทยในอนาคต การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์และระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
อัตราดอกเบี้ย ตลอดจนความผันผวนของตลาดตราสารทุน 

ด้วยปัจจัยดังกล่าว หน่วยทรัสต์อาจมีการซ้ือขายที่ราคาสูงกว่าหรือต�่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย การท่ีกองทรัสต์  
มีกระแสเงินสดส�าหรับการด�าเนินงานเพ่ือใช้ในการลงทุน เป็นทุนส�ารองส�าหรับการด�าเนินงาน หรือเพ่ือใช้ในการอื่น ๆ เงินทุน 
เหล่าน้ีแม้จะเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ แต่อาจมิได้เพ่ิมราคาตลาดให้แก่หน่วยทรัสต์ด้วย หากกองทรัสต์ไม่สามารถด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได้ ท้ังในแง่ของการหารายได้ในอนาคตหรือการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก ่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก็อาจได้รับผลกระทบด้านลบ
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นอกจากนั้น หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งคุ้มครองเงินลงทุน และการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ 
ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช่ลักษณะของการเข้าท�าสัญญาให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นการได้รับประกันว่าผู ้ถือหน่วยทรัสต์จะได้เงินที ่
ตนลงทุนคืน ดังน้ัน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้เงินลงทุนคืนท้ังหมดหรือบางส่วน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์
และประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าประโยชน์ตอบแทน 
ที่กองทรัสต์ ได้รับจากการด�าเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมทั้งจ�านวนเงินรายได้ค่าเช่า
และค่าบรกิารท่ีได้รบัตลอดจนอตัราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสงัหารมิทรพัย์และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการทีเ่กิดขึน้ หากอสงัหารมิทรพัย์
ที่เป็นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในจ�านวนที่เพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และความสามารถในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้านลบ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือ 
รกัษาอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดบัเดมิได้ นอกจากน้ี ยังไม่สามารถรบัรองได้ว่า ระดบัของประโยชน์ตอบแทนทีจ่่าย
จะเพ่ิมข้ึนเมือ่เวลาผ่านไป อกีทัง้ไม่สามารถรบัรองได้ว่าตามสัญญาเช่าในปัจจบุนั คู่สญัญาจะสามารถตกลงกนัเพ่ือให้อตัราค่าเช่า
ทีไ่ด้รบันัน้ เพ่ิมสงูขึน้ หรอืว่ารายได้ค่าเช่าจากการได้มาซึง่อสงัหารมิทรพัย์เพ่ิมเตมิน้ัน จะเพ่ิมสงูขึน้ และท�าให้รายได้ของกองทรสัต์
เพิ่มสูงขึ้น อันจะเป็นผลให้กองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นได้

ทัง้นี ้ในการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ล้งทุนได้รบัจากหน่วยทรสัต์น้ัน จะพิจารณาจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีกองทรสัต์
ได้รบัจากการให้เช่าหรอืให้ใช้พ้ืนทีข่องอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์เท่าน้ันไม่ได้ 
โดยจะต้องค�านวณเป็นเงินได้หลังหักรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน รวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
การให้เช่า การช�าระคืนเงินต้นจากการกู้ยืมท่ีถึงก�าหนดช�าระ ภาระผูกพันอื่นท่ีถึงก�าหนดช�าระ โดยพิจารณาสถานะเงินสดและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ ดังน้ัน ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์จึงน้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนท่ี 
กองทรัสต์ได้รับจากการด�าเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม

ผูถื้อหน่วยทรสัต์อาจมภีาระภาษเีก่ียวกับการลงทุนหรอืซือ้ขายหน่วยทรสัต์โดยอาจจะต้องเสยีภาษใีนอตัราทีส่งูข้ึน หรอืในกรณี
ประโยชน์ตอบแทนหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยอาจจะต้องเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในอัตรา 
ที่แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรัสต์อาจเปล่ียนแปลงไปจากอัตราในปัจจุบัน เช่น ในการขาย  
โอน หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซื้อขาย โอน หรือ 
รับโอนกรรมสิทธ์ิ ซึ่งกองทรัสต์อาจต้องรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีท่ีกองทรัสต์จะต้อง
ช�าระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์ไม่มีข้อพิพาทซึ่งกองทรัสต์เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบ 

ต่อกองทรัสต์ท่ีมีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ รวมถึงไม่มีคดีหรือข้อพิพาทใดท่ีกระทบต่อ 
การลงทุนและการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ โดยที่คดีหรือข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด

ข้อมูลส�าคัญอื่น
กองทรัสต์ไม่มีข้อมูลส�าคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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ส่วนที่ 3

การจัดการ 
และการก�ากับดูแล 
กองทรัสต์
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ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์

ข้อมูลหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จ�านวนเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,669,375,000 บาท

จ�านวนหน่วยทรัสต์ 426,250,000 หน่วย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 5,162,827,627 บาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.1122 บาท

ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 ล�าดับแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ล�ำดับ ชือ่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ จ�ำนวนหน่วยทรสัต์ ร้อยละ

1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 34,806,700 8.17

2 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 28,612,000 6.71

3 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด ( มหาชน) 27,980,484 6.56

4 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 17,750,000 4.16

5 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 15,559,162 3.65

6 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 15,500,000 3.64

7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 14,439,572 3.39

8 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์  
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล

13,753,800 3.23

9 บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 8,824,400 2.07

10 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 7,580,000 1.78

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก�าไรสุทธิ 
ทีป่รบัปรงุแล้วของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์น้ัน ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนส�าหรบั
รอบปีบญัช ี(Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากม)ี ในแต่ละไตรมาส  
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 (สี่) ครั้งต่อรอบปีบัญชี เว้นแต่กรณี 
ที่กองทรัสต์มีการเพ่ิมทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 (ส่ี) ครั้งต่อรอบปีบัญชีได้ เพ่ือเป็น 
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเริ่มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ 
หากกองทรัสต์มีก�าไรเพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว)

อนึ่ง ก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคก่อนให้หมายถึงก�าไรที่ปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้

(ก) การหักก�าไรที่ยังไม่เกิดข้ึน (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ 
กองทรัสต์ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสด
ของกองทรัสต์

(ข) การหักด้วยรายการเงินส�ารองเพ่ือการช�าระหน้ีเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงิน 
ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่กองทรัสต์มีก�าไรสะสมท่ีอ้างอิงจากก�าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรัสต์ตามข้อ (1) ในรอบ 
ระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากก�าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(3) ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(4) ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพ่ือระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ 
ได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะด�าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยหากเป็นประโยชน์
ตอบแทนส�าหรับรอบปีบัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส�าหรับรอบปีบัญชีภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน  
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และหากเป็นประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากมี) ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีส�าหรับไตรมาสล่าสุดก่อน
จ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยในการก�าหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์  
ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต�่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท  
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งน้ัน และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว 
เพื่อน�าไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

(5) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู ้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรสัต์ของผูถื้อหน่วยทรสัต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามบีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถือหน่วยทรสัต์
ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิ 
ได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

(ข) ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามระยะเวลา 
ที่กฎหมายก�าหนด เพ่ือก�าหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
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• ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิด 
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือ

• ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท�าการทุกแห่งของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ

• ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ เว็บไซต์ของกองทรัสต์ หรือ

• ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบับ

(ค) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด�าเนินการให้มกีารหักภาษ ีณ ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายก�าหนดของผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายให้
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท

(ง) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด�าเนนิการให้มกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถื้อหน่วยทรสัต์ 
และส่งทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ หรือน�าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีแจ้งไว้โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน 
ที่เกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจากจ�านวนเงินที่จะส่งให้

(จ) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัต์ไม่ใช้สทิธิขอรบัประโยชน์ตอบแทนจ�านวนใดภายในอายุความใช้สทิธิเรยีกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เงินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่น�าประโยชน์
ตอบแทนจ�านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(6) เงื่อนไข และวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี  
มีข้อจ�ากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าว 
จะได้รบัประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าท่ีเป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ในส่วนท่ีอยู่ในอตัราทีป่ระกาศท่ี ทจ. 49/2555 
ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณีก�าหนด และผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการค�านวณ
หาจ�านวนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น  
โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐาน 
ในการค�านวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ทัง้น้ี เว้นแต่ส�านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอืน่ ส่วนประโยชน์ตอบแทนทีไ่ม่อาจจ่าย 
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวน้ัน ให้ตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการ 
กองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับในคราวนั้น

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
กองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนส�าหรับผลการด�าเนินงานของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังนี้

รอบผลกำรด�ำเนินงำน
อตัรำประโยชน์ตอบแทน

(บำทต่อหน่วย)
วนัจ่ำยประโยชน์ตอบแทน

1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 0.2047 10 มิถุนายน 2563

1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 0.2100 10 กันยายน 2563

1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 0.2150 9 ธันวาคม 2563

1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 0.2175 23 มีนาคม 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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โครงสร้างการจัดการ
ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ เป็นบริษัทจ�ำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
เมื่อวันท่ี 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีบริหำรจัดกำรกองทรัสต์โดยเฉพำะ โดยบริษัทฯ ได้รับ 
ควำมเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์จำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2560

สรุปข้อมูลส�าคัญของบริษัท

ชื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด 
AIM REIT Management Company Limited

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 62 อำคำรมิลเลนเนีย ทำวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601  
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

เลขทะเบียนบริษัท 0105559110379

โทรศัพท์ 02-254-0441-2

โทรสำร 02-254-0443

Website www.aimreit.com

Email ir@aimreit.com

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 100,000 หุ้น

มูลค่ำที่ตรำไว้ 100 บำทต่อหุ้น

ประเภทธุรกิจ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์  
(REIT Manager) 

ผู้ถือหุ้นใหญ่(สัดส่วนกำรถือหุ้น) บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ�ำกัด (ร้อยละ 60)

รำยชื่อกรรมกำร นำยธนะชัย สันติชัยกูล

นำยไพสิฐ แก่นจันทน์

เรืออำกำศโทศุภกร จันทศำศวัต

นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล

นำยจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำยไพสิฐ แก่นจันทน์ หรือ 
นำยจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ รวมเป็นสองคน และประทับตรำส�ำคัญ 
ของบริษัทฯ

รอบระยะเวลำบัญชี 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
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โครงสร้างการถือหุ้น 

(ก)	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	12	มกราคม	พ.ศ.	2564	

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

จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด (%)

1 บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ�ำกัด/1 60,000 60.00

2 นำยมำนพ ชินวิริยกุล 30,000 30.00

3 นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล 6,000 6.00

4 บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ�ำกัด/2 4,000 4.00

รวม 100,000 100.00

หมำยเหตุ:  1/ บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจกำรบริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน และมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

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

จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด (%)

1 นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล 9,500 47.50

2 นำยจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ 6,500 32.50

3 นำยธนำเดช โอภำสยำนนท์ 4,000 20.00

รวม 20,000 100.00

 2/ บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจกำรเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก และมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

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

จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด (%)

1 นำยบัญชัย ครุจิตร 2,700,000 20.00

2 นำยศักดิ์ชัย ครุจิตร 2,700,000 20.00

3 นำงเสำวคุณ ครุจิตร 2,700,000 20.00

4 นำยศรชัย ครุจิตร 2,700,000 20.00

5 นำยทวีชัย ครุจิตร 2,700,000 20.00

รวม 13,500,000 100.00

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(ข)	 กลุม่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์มีอทิธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด�าเนินงานของผู้จัดการ
กองทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้จัดกำรกองทรัสต์ คือ บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ�ำกัด และ 
นำยมำนพ ชินวิริยกุล ซึ่งถือหุ้นของผู้จัดกำรกองทรัสต์คิดเป็นร้อยละ 60.00 และร้อยละ 30.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้ว 
ทั้งหมด ตำมล�ำดับ ท้ังน้ี บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอ�ำนำจควบคุม คือ นำยอมร  
จุฬำลักษณำนุกูล ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 47.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด และนำยจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ  
ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 32.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด โดยบริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ�ำกัด  
ประกอบกิจกำรบริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน ซึ่ง ณ วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2564 มีบริษัทย่อย ดังนี้

บรษัิท ลักษณะธรุกจิ สัดส่วนกำรถอืหุ้น

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ผู้จัดกำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (REIT Manager)

100.00

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ผู้จัดกำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (REIT Manager)

60.00

โครงสร้างการจัดการ

(1)	 โครงสร้างองค์กร

ในกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร ผู้จัดกำรกองทรัสต์ยึดหลักกำรในกำรแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำยงำนอย่ำงชัดเจน  
แต่ละฝ่ำยงำนมีควำมเป็นอิสระ เป็นระบบ สอดคล้องต่อหลักควำมไว้วำงใจและหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ค�ำนึงถึง 
กำรควบคุมควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรทุจริต ฉ้อฉล ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์สำมำรถบริหำร
จดักำรกองทรสัต์ด้วยควำมซือ่สตัย์ สจุรติ ระมดัระวงั ค�ำนงึถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรสัต์เป็นส�ำคญั และเพ่ือป้องกันกำรรัว่ไหล 
ของข้อมูล หรือกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำย และควำมสอดคล้องกับสภำพ ขนำด และควำมซับซ้อนของกำรท�ำธุรกิจของบริษัทฯ

โครงสร้ำงองค์กรของผูจ้ดักำรกองทรสัต์ ประกอบด้วย 6 ฝ่ำยงำนหลัก ได้แก่ ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ ฝ่ำยกำรเงนิและนักลงทุนสมัพันธ์ 
ฝ่ำยบัญชี ฝ่ำยบริหำรอสังหำริมทรัพย์ ฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับกำรปฏิบัติงำน และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ดังนี้

แผนผังโครงสร้างองค์กร

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
-ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก-

เลขำนุกำรบรษัิท

ฝ่ำย 
พัฒนำธรุกิจ

ฝ่ำยบัญชี
ฝ่ำยกำรเงิน 
และนักลงทุน

สัมพันธ์

ฝ่ำยบรหิำร
อสังหำรมิทรพัย์

ฝ่ำยกฎหมำย
และก�ำกบั 

กำรปฏบัิติงำน

ประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร

กรรมกำรผู้จดักำร

คณะกรรมกำรบรษัิท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
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(2)	 คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีคณะกรรมกำร 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่ำน ดังนี้

1. นำยธนะชัย สันติชัยกูล ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ

2. นำยไพสิฐ แก่นจันทน์ กรรมกำร

3. เรืออำกำศโทศุภกร จันทศำศวัต กรรมกำรอิสระ

4. นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล กรรมกำร

5. นำยจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมกำร

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ คือ นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล ลงลำยมือชื่อร่วมกับ 
นำยไพสิฐ แก่นจันทน์ หรือนำยจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ร่วมเป็นสองคนและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรอิสระ จะมีบทบำทท่ีส�ำคัญในกำรติดตำมและให้ค�ำแนะน�ำท่ีจ�ำเป็นแก่บริษัทฯ  
ในกำรด�ำเนินงำนในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์และสัญญำที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีผู้บริหำร จ�ำนวน 5 ท่ำน ดังนี้

1. นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2. นำยจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ

3. นำยธนำเดช โอภำสยำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับกำรปฏิบัติงำน

4. นำงสำวญำณิชศำ ชำติวุฒิกอบกุล ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

5. นำยพงษ์ธร สุจีรพันธ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี

ทั้งนี้ รำยละเอียดวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรลงทุนหรือกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ของกรรมกำร 
และผู้บริหำรของผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(3)	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ

(ก) ปฏิบตัหิน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคับของบรษิทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วยควำมซือ่สตัย์ 
สุจริต ระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์ และมีควำมรับผิดชอบที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่ขัดกับบทบำทหน้ำที่กำรเป็น 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ข) ก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยและกฎระเบียบอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

(ค) พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่มีสำระส�ำคัญ เช่น แผนธุรกิจ  อ�ำนำจกำรบริหำรและรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก�ำหนด

(ง) ด�ำเนินกำรให้มีรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้

(จ) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ำยบริหำรมีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีจริยธรรม และมีควำมเท่ำเทียมกัน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

74



(ฉ) กรรมกำรอิสระและกรรมกำรจำกภำยนอกอื่น มีควำมพร้อมท่ีจะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำ
ก�ำหนดกลยุทธ์ กำรบรหิำรงำน กำรแต่งตัง้กรรมกำร และกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน ตลอดจนพร้อมท่ีจะคดัค้ำน
กำรกระท�ำของกรรมกำรอื่น ๆ หรือ ฝ่ำยบริหำร ในกรณีที่มีควำมเห็นขัดแย้งในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกัน 
ของผู้ถือหุ้นทุกรำย

(ช) พิจำรณำคดัเลอืก แต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรท่ำนเดมิท่ีพ้นจำกต�ำแหน่ง  รวมท้ังคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้กรรมกำร
เพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ซ) รำยงำนข้อมูลตำม “แบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร” ต่อบริษัทฯ ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการ

(ก) ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะท่ีเป็นผู้มีวิชำชีพซึ่งได้รับควำมไว้วำงใจด้วยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต  
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(ข) บริหำรจัดกำรกองทรัสต์ให้เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

(ค) พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยท่ีส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ เช่น กลยุทธ์และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของกองทรัสต์ 
โครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรลงทุนของกองทรัสต์ และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น

(ง) พิจำรณำอนุมัติกำรซื้อ และ/หรือ ขำยทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยกำรคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) 
อสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์

(จ) พิจำรณำอนุมตักิำรจดัหำแหล่งเงนิทนุให้แก่กองทรสัต์ ซึง่รวมถึงแหล่งท่ีมำของเงนิทนุ จ�ำนวน ข้อก�ำหนด และเงือ่นไขต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ช) พิจำรณำอนุมัติงบประมำณประจ�ำปีของกองทรัสต์

(ซ) พิจำรณำอนุมัติกำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ฌ) พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(ญ) ดูแลให้กองทรัสต์มีกำรควบคุมภำยในที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระบบกำรควบคุมภำยในของกองทรัสต์

(ฎ) คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต์ รวมท้ังจดัประชมุผู้สอบบญัชตีำมควำมเหมำะสม

(ฏ) จัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด

(ฐ) พิจำรณำด�ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรยีน หรอืข้อพิพำทเกีย่วกับกองทรสัต์จำกบคุคลภำยนอกตำมกำรเสนอของผูบ้รหิำรของ 
บรษิทัฯ

(ฑ) คัดเลือกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

(4)	 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

(ก) พิจำรณำติดตำมและให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นแก่บริษัทฯ ในกำรด�ำเนินกำรให้มีกระบวนกำรจัดท�ำและกำรเปิดเผยข้อมูล 
ในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์และกองทรัสต์ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ  
เชื่อถือได้และทันเวลำ

(ข) พิจำรณำติดตำมและให้ค�ำแนะน�ำทีจ่�ำเป็นแก่บรษิทัฯ ในกำรด�ำเนินกำรให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรท�ำงำน
ที่เหมำะสมในกำรท�ำหน้ำที่ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์
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(ค) พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกองทรัสต์ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อกองทรัสต์

(ง) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ 

จำกขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรอิสระที่ได้ก�ำหนดไว้ข้ำงต้น ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกำรรำยงำนให้กรรมกำรอิสระ
พิจำรณำและรับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

(ก) รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกองทรัสต์

(ข) จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรท�ำงำนในกำรท�ำหน้ำท่ีในฐำนะ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไข

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์

(1)	 หน้าที่ทั่วไป

ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้ำที่โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพ ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง 
และควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  
รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง สัญญำก่อต้ังทรัสต์ สัญญำแต่งต้ังผู้จัดกำรกองทรัสต์  แบบแสดงรำยกำร 
ข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งกองทรัสต์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสำร
ทีเ่ปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์แก่ผู้ลงทุน และมติของท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์ นอกจำกน้ี ผูจ้ดักำรกองทรสัต์
ต้องไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยรวม

(2)	 หน้าที่ตามหลักการด�าเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์	

(ก) มเีงนิทนุท่ีเพียงพอต่อกำรด�ำเนนิธุรกิจและควำมรบัผดิชอบอนัอำจเกิดขึน้จำกกำรปฏบิติัหน้ำท่ีในฐำนะผู้จดักำรกองทรสัต์
ได้อย่ำงต่อเนื่อง

(ข) เปิดเผย ให้ควำมเหน็ หรอืให้ข้อมลูทีม่คีวำมส�ำคญัและเก่ียวข้องอย่ำงเพียงพอในกำรตดัสนิใจลงทนุของผูล้งทุน โดยข้อมลู
ดังกล่ำวต้องสื่อสำรได้อย่ำงชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด

(ค) ไม่น�ำข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู ้จัดกำรกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่ำงไม่เหมำะสมเพ่ือตนเอง หรือท�ำให้เกิด 
ควำมเสียหำย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

(ง) ปฏิบตังิำนด้วยควำมระมดัระวังไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และในกรณีท่ีมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกดิขึน้  
ต้องด�ำเนินกำรให้มั่นใจได้ว่ำผู้ลงทุนได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมำะสม

อน่ึง เพ่ือป้องกันกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์อันอำจเกิดข้ึนในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ตกลงว่ำ กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องไม่มีผลประโยชน์
อื่นที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ และหำกมีกรณีท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
ต้องสำมำรถแสดงได้ว่ำมีกลไกท่ีจะท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำ กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด 
ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(จ) ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระรำชบัญญัติทรัสต์ฯ และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินกำร 
ของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพท่ีก�ำหนดโดยสมำคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีส�ำนักงำน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั่งกำร  
หรือให้ควำมร่วมมือแก่บุคคลใดๆ ในกำรปฏิบัติที่อำจฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือข้อก�ำหนดดังกล่ำว

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(ฉ) ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของทรัสตี ส�ำนักงำน  ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์  
ซึ่งรวมถึงกำรขออนุมัติ กำรขอควำมเห็นชอบ หรือกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทรำบต่อทรัสตี ส�ำนักงำน ก.ล.ต หรือ ตลำดหลักทรัพย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ให้รวมถึงหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดท�ำและจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยใน และกำรเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบกำรจัดกำรในเรื่องใด ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องให้ 
ควำมร่วมมือในกำรน�ำส่งข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน รวมท้ังให้เข้ำไปตรวจสอบในสถำนท่ีต้ังของอสังหำริมทรัพย์ 
ตำมท่ีทรัสตีร้องขอ เพ่ือให้ทรัสตีสำมำรถตรวจสอบให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ำผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำย  
หรือข้อก�ำหนดแห่งสัญญำก่อตั้งทรัสต์ หรือไม่รักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ในกำรเข้ำไปตรวจสอบ 
สถำนท่ีตั้งของอสังหำริมทรัพย์ ทรัสตีจะต้องแจ้งให้ผู ้จัดกำรกองทรัสต์ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร และหำก
อสังหำริมทรัพย์นั้นให้เช่ำไปแล้ว ระยะเวลำท่ีทรัสตีแจ้งดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำระยะเวลำแจ้งขอตรวจทรัพย์ท่ีเช่ำ
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ

(2) จัดท�ำและจัดส่งข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดโครงสร้ำงรำยได้ของกองทรัสต์ วิธีกำรจัดหำและ 
จัดเก็บรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่สำมำรถเรียกเก็บจำกกองทรัสต์ สัญญำที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ท�ำในนำมกองทรัสต์
กับบริษัทฯ หรือบุคคลต่ำงๆ กำรเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม กำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ และกำรก่อภำระหนี้ให้แก่ทรัสตี  
เพ่ือให้ทรัสตีน�ำมำวำงแผนปฏิบัติงำนในกำรก�ำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยใน และ 
กำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(3) จดัให้มกีำรประกันภัยเพ่ือประกันภยัควำมรบัผดิทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกำรด�ำเนนิธุรกิจหรอืกำรปฏิบตังิำนของตนในฐำนะ
เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของตน ตลอดระยะเวลำแห่ง
สัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ในวงเงินที่เพียงพอและเหมำะสม

(3)	 หน้าที่ในการท�าธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์	

ในกำรท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ด�ำเนินกำรเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรจ�ำหน่ำย จ่ำย โอนอสงัหำรมิทรพัย์ หรอืกำรเข้ำท�ำสญัญำท่ีเก่ียวเน่ืองกับอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย 

(ข) ด�ำเนนิกำรเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ของกองทรสัต์เป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยอย่ำงน้อยต้องด�ำเนนิกำร 
ดังต่อไปนี้

(1) ประเมินควำมพร้อมของตนเองในกำรบริหำรกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์น้ันๆ ก่อนรับเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือ
ก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี

(2) วิเครำะห์และศึกษำควำมเป็นไปได้ และกำรตรวจสอบและสอบทำน (กำรท�ำ Due Diligence) อสังหำริมทรัพย์
ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรกองทุนและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ซึ่งคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส�ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก�ำหนด ตลอดจนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเกิดจำกกำรลงทุน 
ในอสังหำริมทรัพย์นั้นๆ พร้อมท้ังจัดให้มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วย ท้ังนี้ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้ 
หมำยควำมรวมถึงควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำหรือก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) เช่น ควำมเส่ียงที่อำจ 
เกิดจำกกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ และกำรไม่สำมำรถจัดหำประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ได้

(ค) จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่ก�ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ 

(ง) ด�ำเนนิกำรเพ่ิมทนุของกองทรสัต์ และลดทนุช�ำระแล้วของกองทรสัต์ตำมเหต ุและกระบวนกำรทีก่�ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัต์

(จ) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ด�ำเนินกำรและให้ควำมร่วมมือตำมท่ีจ�ำเป็นเพ่ือให ้
กำรส่งมอบงำนแก่บุคคลที่จะเข้ำมำปฏิบัติแทนส�ำเร็จลุล่วงไป
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(ฉ) ในกรณีท่ีมีกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำเพ่ือให้ค�ำปรึกษำ หรือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และกำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ด�ำเนินกำรให้ที่ปรึกษำซึ่งได้รับกำรคัดเลือกแจ้งกำรมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนพิจำรณำ

(2) ไม่ให้ที่ปรึกษำผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเข้ำร่วมพิจำรณำในเรื่องนั้น

(ช) จดัท�ำงบกำรเงนิของกองทรสัต์ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชทีีก่�ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชพีบญัช ีและส่งงบกำรเงนิ
ดงักล่ำวต่อส�ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 (สำม) เดอืนนบัแต่วันสิน้รอบปีบญัช ีโดยงบกำรเงนิท่ีจดัท�ำนัน้ต้องมกีำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต.

(ซ) จัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตำมมำตรำ 56 และมำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตำมที่ก�ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ และสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(ฌ) จัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตำมที่ก�ำหนด
เอำไว้ในพระรำชบญัญัตหิลกัทรพัย์ฯ กฎหมำยอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง และสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ ซึง่รวมถึงกำรจดัส่งรำยงำนประจ�ำปี 
ของกองทรสัต์พร้อมกับหนังสอืนดัประชมุสำมญัประจ�ำปีให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ และกำรเปิดเผยข้อมลูทีอ่ำจส่งผลกระทบ 
ต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์อย่ำงมีนัยส�ำคัญหรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทรำบ นอกจำกนี้ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 
มีหน้ำที่ชี้แจง จัดส่งเอกสำร หรือหลักฐำนท่ีเก่ียวข้อง ด�ำเนินกำรหรืองดเว้นกำรด�ำเนินกำรตำมท่ีส�ำนักงำน ก.ล.ต.  
มีค�ำสั่งหรือร้องขอ

(ญ) หลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ทีอ่ำจท�ำให้เกิดข้อสงสยัในควำมเป็นอสิระของผูจ้ดักำรกองทรสัต์ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกำรพิจำรณำ
คัดเลือก หรือซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์ และบริกำรอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ ห้ำมมิให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูจ้ดักำรของผูจ้ดักำรกองทรสัต์ และพนกังำนทุกคนของผูจ้ดักำรกองทรสัต์รบัค่ำนำยหน้ำ/ค่ำธรรมเนียม 
อันเนื่องมำจำกกำรพิจำรณำคัดเลือกหรือซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ และบริกำรอื่นใดให้แก่กองทรัสต์

(ฎ) เปิดเผยส่วนได้เสียหรือกำรได้รับประโยชน์ของผู ้จัดกำรกองทรัสต์และบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต ์
จำกบริษัทหรือบุคคลที่เป็นคู่ค้ำกับกองทรัสต์ไว้ในหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์  
หนังสือเชิญประชุม เพ่ือขออนุมัติท�ำรำยกำรต่ำงๆ และรำยงำนประจ�ำปีของกองทรัสต์ เพ่ือผู้ลงทุนและทรัสตีจะใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรเข้ำท�ำธุรกรรมต่ำงๆ เพ่ือกองทรัสต์ และ 
ควำมสมเหตุสมผลของธุรกรรมนั้น

ทั้งนี้ “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์” ให้ใช้นิยำมตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

ส่วนได้เสียหรือกำรได้รับประโยชน์ท่ีต้องพิจำรณำเปิดเผย เช่น เจ้ำหนี้ ลูกหน้ี ผู้ค�้ำประกันหรือได้รับกำรค�้ำประกัน  
กำรถือหุ้นระหว่ำงกัน หรือมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้บริหำรเป็นกลุ่มเดียวกัน กำรให้หรือรับบริกำร กำรซื้อขำยระหว่ำงกัน 
และกำรออกค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้แก่กัน เป็นต้น

(ฏ) ติดตำมกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ท�ำรำยงำนกระจำยยอดประโยชน์ตอบแทน และด�ำเนินงำน 
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวโดยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์ และอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นด�ำเนินกำรแทนได้

(ฐ) ตดิต่อ ประสำนงำน และให้ข้อมลูต่อหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงย่ืนเอกสำร และน�ำส่งค่ำธรรมเนียม ภำษโีรงเรอืน 
และที่ดินหรือภำษีอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์หรือเกิดจำกอสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุน ท่ีกองทรัสต์มีหน้ำท่ี 
ต้องช�ำระต่อหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทรัสตี และด�ำเนินกำรหักภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย  
ที่กองทรัสต์มีหน้ำที่หัก ณ ที่จ่ำย โดยอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นด�ำเนินกำรแทนได้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(4)	 หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์

(ก) เพ่ือให้กำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทรัสตีเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ให้ผู้จัดกำร 
กองทรสัต์มหีน้ำท่ีจดัให้มรีะบบงำนท่ีมคีณุภำพและสำมำรถรองรบังำนในควำมรบัผดิชอบได้อย่ำงครบถ้วน โดยอย่ำงน้อย 
ต้องมีระบบงำนดังต่อไปนี้

(1) กำรก�ำหนดนโยบำยในกำรจัดกำรกองทรัสต์และระบบกำรจัดโครงสร้ำงเงินทุน กำรพิจำรณำคัดเลือกกำรลงทุน  
และกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของอสังหำริมทรัพย์

(2) ระบบกำรก�ำกับดูแล บริหำร และจัดกำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกำรลงทุนของกองทรัสต์ เพ่ือให้เป็นไปตำม 
สัญญำก่อตั้งทรัสต์ และเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3) ระบบในกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(4) ระบบกำรคัดเลือกบุคลำกรและผู้รับมอบหมำยในงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรของกองทรัสต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมำะสมตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

(5) ระบบในกำรติดตำม ก�ำกับดูแลให้ผู้จัดกำรและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินกำรของกองทรัสต์ปฏิบัติงำน 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติทรัสต์ ประกำศ กฎ หรือค�ำสั่งท่ีออกโดยอำศัยอ�ำนำจ 
แห่งกฎหมำยดังกล่ำว ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรของกองทรัสต์

(6) ระบบรองรับกำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ และตำมหลักเกณฑ ์
ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 

(7) ระบบปฏิบัติกำรด้ำนงำนสนับสนุน (Back Office)

(8) ระบบกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน 

(9) ระบบกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุนและกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน

(10) ระบบกำรจัดกำรกับข้อพิพำททำงกฎหมำย 

ทั้งน้ี กำรจัดให้มีระบบงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้นทั้งหมดน้ี ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องเป็นผู้จัดท�ำขึ้นด้วยตนเอง เว้นแต่
เป็นกรณีกำรจัดระบบปฏิบัติกำรด้ำนงำนสนับสนุน ผู้จัดกำรกองทรัสต์อำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นด�ำเนินกำรแทนได ้
ภำยใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) กำรมอบหมำยต้องไม่มลีกัษณะทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพของกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของผู้จดักำรกองทรสัต์

(2) มีมำตรกำรรองรับให้สำมำรถประกอบธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ือง ในกรณีท่ีผู้รับด�ำเนินกำรไม่สำมำรถด�ำเนินกำร 
ต่อไปได้

(3) ในกรณีท่ีมกีำรมอบหมำยงำนเก่ียวกับกำรลงทนุในทรพัย์สนิอืน่ของกองทรสัต์ ต้องมอบหมำยให้กับผูท้ีส่ำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย

อย่ำงไรก็ดี กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด�ำเนินกำรข้ำงต้น ต้องมิใช่กำรมอบหมำยระบบและงำน 
ที่เก่ียวข้องกับนโยบำยและกำรด�ำเนินกำรจัดกำรลงทุน ระบบกำรก�ำกับดูแล บริหำร และจัดกำรควำมเสี่ยง   
ระบบในกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ระบบกำรคัดเลือกบุคลำกรและผู้รับมอบหมำยในงำน 
ที่เกี่ยวข้อง และระบบกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุนและกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน  
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(ข) บริหำรจัดกำรกองทรัสต์ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดแห่งสัญญำก่อตั้งทรัสต์และดูแลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ทั้งนี้ หำกทรัสตีในนำมกองทรัสต์ได้เข้ำท�ำสัญญำใด ๆ กับบุคคลภำยนอก (เช่น สัญญำกู้เงินที่ทรัสตีในนำมกองทรัสต์ 
เข้ำท�ำกับผูใ้ห้กู้) ทีก่�ำหนดให้ทรสัตใีนนำมกองทรสัต์มหีน้ำทีต้่องปฏิบตัติำมสญัญำดงักล่ำวซึง่อำจส่งผลต่อกำรด�ำเนนิงำน 
ในกำรบรหิำรจดักองทรสัต์ของผูจ้ดักำรกองทรสัต์ ให้ทรสัตแีจ้งข้อก�ำหนดและเงือ่นไขตำมสญัญำท่ีกองทรสัต์มคีวำมผกูพัน 
กับบุคคลภำยนอกและอำจส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกองทรัสต์ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดกำร 
กองทรสัต์ทรำบ เมือ่ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ได้รบัหนังสอืดังกล่ำวจำกทรสัตีแล้ว ให้ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ถือปฏิบติัตำมข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขตำมที่ทรัสตีก�ำหนดไว้ในหนังสือนั้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้กองทรัสต์กระท�ำผิดสัญญำใด ๆ  ที่ทรัสตีได้เข้ำท�ำไว้ในนำม
กองทรัสต์กับบุคคลภำยนอก

(ค) คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหำริมทรัพย์ท่ีจะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง 
โดยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมท้ังเอกสำรหลักฐำนเก่ียวกับกำรคัดเลือก กำรตรวจสอบ และกำรตัดสินใจที่จะ
ลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย ทั้งนี้ กำรคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence)  
อสังหำริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทุน ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรกองทุนและ
ทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ซึ่งส�ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก�ำหนด โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตำมเป็นมำตรฐำนขั้นต�่ำ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ง) ด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้ม่ันใจได้ว่ำได้จัดกำรด้ำนกำรเงินและมูลค่ำเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ของกองทรัสต์อย่ำงมืออำชีพ
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ อำทิ

(1) ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำรลงทุนและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับข้อผูกพัน 
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี้ชวน

(2) ก�ำหนดวงเงินกำรก่อภำระหน้ีและควบคุมไม่ให้เกินท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำก่อต้ังทรัสต์ แบบแสดงรำยกำรข้อมูล 
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี้ชวน          

(3) ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของกองทรัสต์ และเป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์  
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน หลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในประกำศท่ี ทจ. 49/2555 
ตลอดจนประกำศ และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องอื่นใด

(4) บริหำรกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 

(5) พิจำรณำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(6) จัดให้มีกำรประกันภัยเพ่ือคุ้มครองควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นกับอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และประกันภัย
ส�ำหรับควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกในวงเงินที่เพียงพอและเหมำะสม (เช่น ครอบคลุมอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง รวมถึง 
โครงสร้ำงอำคำร ระบบน�้ำ ระบบไฟฟ้ำ) ที่ท�ำให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์สำมำรถจัดหำผลประโยชน์ 

(7) จัดให้มีกำรวำงแผนกำรจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู ้เช่ำท่ีเหมำะสมส�ำหรับอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
(Tenant Mix)

(8) ควบคุมดูแลให้ผู้เช่ำปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ

(9) ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุน

(10) ประเมนิผลกำรปล่อยเช่ำในอดตีเพ่ือก�ำหนดเงือ่นไขในกำรปล่อยเช่ำและจดัท�ำสญัญำเช่ำให้เหมำะสมและประเมนิผล 
ควำมถูกต้องของกำรติดตำมเรียกเก็บค่ำเช่ำ เพ่ือบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หรือตัดหนี้สูญ หรือบันทึกหนี้สูญ 
รับคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินได้ภำยหลังตัดหนี้สูญ) 

(11) จัดให้มีระบบดูแลรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุน เช่น ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  
ระบบกำรติดต่อสื่อสำร และกำรจัดกำรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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(12) ก�ำหนดและใช้นโยบำยและแผนกำรปฏิบัติงำนในกำรบริหำร บ�ำรุงรักษำและปรับปรุงอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงที ่
กองทรัสต์ได้ลงทุน

(จ) ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำกองทรสัต์มกีรรมสทิธ์ิหรอืสทิธิโดยถูกต้องในอสงัหำรมิทรพัย์ท่ีลงทุน รวมทัง้สญัญำต่ำงๆ ทีก่องทรสัต์
เข้ำไปเป็นคู่สัญญำมีกำรจัดท�ำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยและมีผลผูกพันหรือสำมำรถใช้บังคับได้ตำมเงื่อนไขท่ีก�ำหนด 
ในสัญญำดังกล่ำว

(ฉ) จัดให้มีระบบในกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของกองทรัสต์ หนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน รำยงำนประจ�ำปีของกองทรัสต์  
งบกำรเงิน และเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีของกองทรัสต์ และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีมีผลใช้บังคับ 
กับกองทรัสต์และทรัพย์สินที่ลงทุน โดยเก็บรักษำข้อมูลและเอกสำรดังกล่ำวให้ถูกต้องครบถ้วนและสำมำรถตรวจสอบได้ 
ภำยในระยะเวลำอย่ำงน้อย 5 (ห้ำ) ปี นับแต่วันที่มีกำรจัดท�ำเอกสำรหรือข้อมูลดังกล่ำว

(ช) จัดท�ำและเผยแพร่งบกำรเงินรำยงำนประจ�ำปีและข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่ภำยใน
ระยะเวลำที่ก�ำหนดในกฎหมำย สัญญำก่อตั้งทรัสต์ สัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน รวมทั้งข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์

ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ รวมถึงกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ ซึง่มหีน้ำทีเ่ก่ียวข้องในกำรจดัท�ำและ 
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนื้อหำข้อมูลท่ีประกำศหรือเผยแพร่ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์
และผู้ลงทุนท่ัวไป โดยต้องจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบท่ีท�ำให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ หนังสือช้ีชวน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เอกสำรโฆษณำ ประกำศตีพิมพ์ หรือ 
เอกสำรเผยแพร่อื่นใด ได้รับกำรตรวจสอบว่ำมีควำมถูกต้องครบถ้วน ไม่ขำดข้อมูลส�ำคัญ และได้ให้ข้อมูลท่ีเพียงพอ 
ต่อกำรตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทั้งเป็นไปตำมกฎหมำยประกำศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว

(ซ) ดูแลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอก่อนท่ีจะใช้สิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติเรื่องต่ำงๆ  
รวมท้ังได้รับข้อมูลน้ันล่วงหน้ำตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนดในสัญญำก่อต้ังทรัสต์ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย 
หน่วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน และข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์

(ฌ) ควบคมุดแูลให้กองทรสัต์ปฏบิตัเิป็นไปตำมกฎหมำย หรอืแนวทำงปฏบิตัทิีอ่อกโดยหน่วยงำนของรฐัหรอืองค์กรก�ำกับดแูล 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของกองทรัสต์ รวมทั้งข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์

(ญ) จ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำก่อต้ังทรัสต์ กล่ำวคือ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90  
(เก้ำสบิ) ของก�ำไรสทุธิท่ีปรบัปรงุแล้วของรอบปีบญัช ี ซึง่หมำยควำมรวมถึงก�ำไรสทุธิท่ีอ้ำงองิสถำนะเงนิสดของกองทรสัต์  
โดยจะจ่ำยภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนน้ัน  
แล้วแต่กรณ ีแต่อย่ำงไรก็ด ีในกรณีทีก่องทรสัต์ยังมยีอดขำดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

(ฎ) ในกรณีท่ีสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ก�ำหนดให้ผูจ้ดักำรกองทรสัต์สำมำรถเบกิจ่ำยทรพัย์สินของกองทรสัต์ได้ กำรเบกิจ่ำยดงักล่ำว
กระท�ำได้เฉพำะกรณีท่ีเป็นกำรเบิกจ่ำยจำกบัญชีเพ่ือกำรด�ำเนินงำนประจ�ำวัน ภำยใต้วงเงินท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกทรัสตี  
และต้องจัดท�ำและจัดส่งรำยงำนกำรเบิกจ่ำยให้แก่ทรัสตีเพ่ือให้ทรัสตีสำมำรถตรวจสอบรำยกำรดังกล่ำวได้ภำยใน 
ระยะเวลำที่สมควร

(ฏ) ด�ำเนินกำรจัดท�ำ และ/หรือ จัดส่งและรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งอยู่ใน 
ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ สัญญำก่อตั้งทรัสต์ และตำมกฎหมำยที่
เก่ียวข้องหรือตำมท่ีทรัสตีเห็นสมควร ให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงไม่จ�ำกัดเพียง ข้อมูลเก่ียวกับ 
กำรค�ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ รำยงำนประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์  
รำยงำนกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
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วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์

(1) เหตุในกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ลำออก

(ข) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ถูกถอดถอนจำกกำรท�ำหน้ำที่เมื่อปรำกฏเหตุดังต่อไปนี้

1) เมื่อปรำกฏว่ำผู้จัดกำรกองทรัสต์มิได้จัดกำรกองทรัสต์ตำมหน้ำที่ให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดไว้ใน
สญัญำก่อตัง้ทรสัต์ สญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ พระรำชบญัญัติทรสัต์ฯ หรอืประกำศของส�ำนักงำน ก.ล.ต. 
หรือประกำศท่ีเก่ียวข้องอื่นใด และกำรไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีน้ันเป็นกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อ 
กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สำมำรถเยียวยำแก้ไขควำมเสียหำยนั้นได้ภำยในระยะเวลำตำมที่
ก�ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์

2) ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำผู้จัดกำรกองทรัสต์มีลักษณะไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตำมหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 ตำมประกำศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัติำมค�ำสัง่ของส�ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืปฏิบตัิ
ตำมค�ำสั่งแต่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ก�ำหนด

3) ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำกำรให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ของส�ำนักงำน ก.ล.ต. สิ้นสุดลง และผู้จัดกำร
กองทรัสต์ไม่ได้รับกำรต่ออำยุกำรให้ควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศ สช. 29/2555 และ 
ไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วัน

(ค) ส�ำนักงำน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนกำรให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือสั่งพักกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้จัดกำร
กองทรัสต์เป็นเวลำเกินกว่ำ 90 (เก้ำสิบ) วัน ตำมประกำศ สช. 29/2555

(ง) ผู้จัดกำรกองทรัสต์สิ้นสภำพนิติบุคคลหรือช�ำระบัญชี หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่ำจะเป็นค�ำส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด 
หรือไม่ก็ตำม

(จ) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถด�ำรงเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ในประกำศ สช. 29/2555

(ฉ) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ ในกรณีท่ีทรัสต ี
มิได้ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์

(2) วิธีกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่

ให้ทรัสตีขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ภำยใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ปรำกฏเหต ุ
ในกำรเปล่ียนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์และแต่งต้ังบุคคลท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับแต ่
วันท่ีได้รับมติ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแต่งต้ังผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ตำมวิธีกำรดังกล่ำว ให้ทรัสตี 
ด�ำเนินกำรแต่งตั้งผู ้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้เองโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ท่ีดีที่สุดของผู ้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  
ตำมระยะเวลำที่จ�ำเป็นและสมควร

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัท งำนสมบูรณ์ จ�ำกัด บริษัท สยำมเฆมี จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี  

จ�ำกัด และบริษัท ชีวำทัย จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ของทรัพย์สินโครงกำรทิพย์ 7 และโครงกำรทิพย์ 8  
โครงกำรสยำมเฆมี โครงกำรสวนอุตสำหกรรมบำงกะดี และโครงกำรชีวำทัย อมตะซิตี้ (ตำมล�ำดับ) โดยมีข้อมูลส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

สรุปข้อมูลส�าคัญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ชื่อผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท งำนสมบูรณ์ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 333 หมู่ที่ 9 ต�ำบลบำงปลำ อ�ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

เลขทะเบียนบริษัท 0115554010121

โทรศัพท์ 02-382-5111

ชื่อผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท สยำมเฆมี จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 26/36-37 อำคำรอรกำนต์ ชั้น 11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002346

โทรศัพท์ 02-250-1128

ชื่อผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท สวนอุตสำหกรรม บำงกะดี จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 159 หมู่ที่ 5 ถนนติวำนนท์ ต�ำบลบำงกะดี อ�ำเภอเมืองปทุมธำนี  
จังหวัดปทุมธำนี 12000

เลขทะเบียนบริษัท 0125530000630

โทรศัพท์ 02-504-1582

ชื่อผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท ชีวำทัย จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 1168/80 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ชั้นที่ 27 ยูนิตดี ถนนพระรำมสี่  
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร

เลขทะเบียนบริษัท 0107558000181

โทรศัพท์ 02-679-8870-4
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(1)	 หน้าที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

(ก) ด�ำเนนิกำรเพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยได้ทีเ่กิดขึน้จำกอสงัหำรมิทรพัย์น้ันได้มำโดยวิธีกำรให้เช่ำหรอืวิธีกำรอืน่ใด และบรหิำรจดักำร
และจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ให้เป็นไปตำมขอบเขตหน้ำท่ีที่ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ได้รับมอบหมำยจำก 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎและประกำศของส�ำนักงำน ก.ล.ต.

(ข) จดัหำผูเ้ช่ำรำยย่อยเพ่ือเช่ำพ้ืนท่ีในอสงัหำรมิทรพัย์ ประสำนงำน รวมถึงเจรจำกับผู้เช่ำรำยย่อยในกำรเข้ำท�ำสัญญำเช่ำและ
สัญญำบริกำร หรือสัญญำอื่นใดที่เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ค) ประสำนงำน เรียกเก็บ ติดตำม ทวงถำมให้ผู้เช่ำรำยย่อยช�ำระเงินค่ำเช่ำ เงินประกัน ค่ำบริกำร รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัด 
เฉพำะกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และหน้ีสินใด ๆ (หำกมี) กำรคืนเงินประกัน 
ตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร และกำรออกใบก�ำกับภำษี ใบเสร็จรับเงินชั่วครำว และใบเสร็จรับเงิน ในนำมของ 
กองทรสัต์ และน�ำส่งเงนิดงักล่ำวให้แก่ผูจ้ดักำรกองทรสัต์โดยโอนไปยังบญัชขีองกองทรสัต์ตำมท่ีผู้จดักำรกองทรสัต์ก�ำหนด 

(ง) ด�ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจว่ำผู้เช่ำรำยย่อยปฏิบัติตำมสัญญำท้ังหมดที่เก่ียวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีผู้เช่ำรำยย่อยเป็น 
คู่สัญญำอย่ำงเคร่งครัด

(จ) บ�ำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์ให้อยู่ในสภำพท่ีดีเพ่ือพร้อมน�ำออกให้เช่ำหรือขำย ซึ่งรวมถึงกำรซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ให้อยู่ในสภำพดีและพร้อมท่ีจะใช้หำผลประโยชน์ได้ตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ 
ในกำรซ่อมแซมอสังหำริมทรัพย์สูงกว่ำงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ต้องขอควำมเห็นชอบจำก 
ผู ้จัดกำรกองทรัสต์เป็นลำยลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งควำมเห็นชอบจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ดังกล่ำวจะไม่ถูกระงับไว ้
โดยไม่มีเหตุอันสมควร

(ฉ) จัดให้มีกำรเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟู และดัดแปลงอสังหำริมทรัพย์ตำมควำมจ�ำเป็นและสมควร

(ช) บริหำรจัดกำรและควบคุมดูแลกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ รวมตลอดถึงกำรบ�ำรุงรักษำทรัพย์สินใด ๆ ตำมที่จ�ำเป็น 
เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำร (Preventive Maintenance) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบ 
กำรป้องกันอัคคีภัย ระบบกำรสื่อสำรและกำรบริหำรจัดกำรในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

(ซ) ด�ำเนินกำรใดๆ ที่จ�ำเป็นและเหมำะสมในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่ออสังหำริมทรัพย์

(ฌ) พิจำรณำตรวจสอบสภำพของอสังหำริมทรัพย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู ้เช่ำรำยย่อยหรือกองทรัสต์ รวมถึงส่งรำยงำน 
กำรตรวจสอบอสงัหำรมิทรพัย์ให้แก่ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ เมือ่มกีำรท�ำสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรใหม่ ต่ออำยุสญัญำเช่ำ
และสัญญำบริกำร หรือเมื่อสัญญำเช่ำหรือสัญญำบริกำรเดิมสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี

(ญ) รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูลและเอกสำรทั้งหมดเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์หรือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิประโยชน ์
ในอสังหำริมทรัพย์ให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพำะสัญญำต่ำง ๆ  ที่จัดท�ำขึ้นระหว่ำง 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี กับบุคคลภำยนอกเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ เพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ และ 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและช่วยเหลือผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์

(ฎ) ตรวจสอบและช�ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์หรือค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสัญญำ 
ทีท่�ำกับผูเ้ช่ำรำยย่อยหรอืสญัญำอืน่ใดเก่ียวกับอสงัหำรมิทรพัย์ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอืน่ใดของกองทรสัต์ในกำรบรหิำรจดักำร
อสังหำริมทรัพย์ตำมที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์อนุมัติ และจัดเตรียมหนังสือรับรองกำรหัก ณ ที่จ่ำยส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
และน�ำส่งให้กับกรมสรรพำกร

(ฏ) ด�ำเนินกำร และ/หรือ ประสำนงำนกับผู้จัดกำรกองทรัสต์และให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ในกำรจัดกำร 
ให้ผูเ้ช่ำรำยย่อยได้รบับรกิำรสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ  ในอสงัหำรมิทรพัย์ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงระบบไฟฟ้ำ ระบบน�ำ้ประปำ 
โทรศัพท์ กำรก�ำจัดขยะ กำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำง ๆ  กำรรักษำควำมปลอดภัย ที่จอดรถ รวมถึงกำรบริกำรอื่นใดที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับอสังหำริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(ฐ) อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้จัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตี บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกบุคคล
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในกำรส�ำรวจและตรวจตรำอสังหำริมทรัพย์ 

(ฑ) ด�ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือจัดหำ และ/หรือ รับโอน และ/หรือ ด�ำเนินกำรอื่นใดร่วมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์เพ่ือท�ำให้กองทรัสต ์
ได้มำซึ่งใบอนุญำต หนังสืออนุญำต และ/หรือ เอกสำรอื่นใดที่เก่ียวข้องและจ�ำเป็นในกำรจัดหำผลประโยชน์จำก
อสังหำริมทรัพย์

(ฒ) ประสำนงำนและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูเ้ช่ำรำยย่อยในกำรขอรบัใบอนญุำตเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจของผูเ้ช่ำรำยย่อย 
ในอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสำหกรรม เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม หรือ 
สวนอุตสำหกรรม แล้วแต่กรณี

(ณ) เรียกร้อง ต่อสู้ หรือด�ำเนินกระบวนกำรทำงกฎหมำยเพ่ือใช้สิทธิแทนผู้จัดกำรกองทรัสต์เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรหรือ 
เกิดจำกกำรด�ำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์ ตำมที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์อนุมัติเป็นครั้งครำวไป

(2)	 หน้าที่ในการจัดท�าบัญชีและรายงาน	เอกสารการจัดการ	และการตรวจสอบภายใน

(ก) จัดเตรียมและส่งมอบรำยงำนที่มีรำยละเอียดอย่ำงน้อยตำมที่ก�ำหนดและภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดในสัญญำแต่งตั้ง 
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ หรือรำยงำนอื่นใดที่คู่สัญญำอำจตกลงให้มีกำรจัดท�ำเพิ่มเติม

(ข) จัดให้มีบัญชีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมหลักกำรบัญชีท่ีเป็นท่ีรับรองโดยท่ัวไป และจัดส่งบัญชี 
ดังกล่ำวให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ภำยในวันท่ี 10 (สิบ) ของเดือนถัดไป หรือระยะเวลำอื่นใดตำมท่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์ 
ก�ำหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำยหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงค�ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่ของ 
ทำงรำชกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และจะด�ำเนินกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรบัญชี และกำรบันทึกบัญชีเป็น 
ระยะเวลำอย่ำงน้อย 7 (เจ็ด) ปี ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์เข้ำตรวจสอบ 

(ค) บริหำรจัดกำรเงินสดย่อยหมุนเวียน (Petty Cash) ตำมที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้อนุมัติ รวมถึงจัดเตรียมรำยงำนกำรใช้จ่ำย
เบ็ดเตล็ดส�ำหรับเบิกเงินคืนจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ง) อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ร้องขอ

(3)	 หน้าที่ในการท�าการตลาด

(ก) ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและกำรตลำดของอสังหำริมทรัพย์โดยรวม ตลอดจน 
กลยุทธ์ด้ำนกำรลงทุนและนโยบำยกำรลงทุน เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมสัญญำก่อต้ังทรัสต์ รวมท้ัง 
สัญญำก่อตั้งทรัสต์ที่ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม (หำกมี) หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรำยกำรข้อมูล กฎ ระเบียบและกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎและประกำศของส�ำนักงำน ก.ล.ต.

(ข) ท�ำกำรตลำดและจัดหำผูเ้ช่ำรำยย่อย ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพำะกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเย่ียมชมอสงัหำรมิทรพัย์
ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ กำรตอบข้อสงสัย กำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ และกิจกรรมอื่นใดที่น�ำมำซึ่งรำยได้
จำกอสังหำริมทรัพย์ 

(4)	 หน้าที่ในการท�าสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

(ก) ควบคุม ดูแล รวมทั้งสร้ำงมำตรกำรในกำรควบคุมดูแล และด�ำเนินกำรใด ๆ ที่จ�ำเป็นและเหมำะสมในฐำนะผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อให้ผู้เช่ำรำยย่อยปฏิบัติตำมหน้ำที่ เงื่อนไข และ/หรือ ข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ และสัญญำ
อื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือข้อก�ำหนดอื่นใดของอสังหำริมทรัพย์ หรือ
นโยบำยเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงกำรควบคุมดูแล เรียกเก็บและส่งคืนเงินประกัน 

(ข) ประสำนงำนกับผูจ้ดักำรกองทรสัต์และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูเ้ช่ำรำยย่อย เมือ่ผูเ้ช่ำรำยย่อยประสงค์จะโอน และ/หรอื 
เปลีย่นแปลง และ/หรอื แก้ไขสทิธิตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำร รวมทัง้กำรเลกิสญัญำดังกล่ำว เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำร
ดังกล่ำวนั้นเป็นไปโดยรำบรื่น
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(ค) ก�ำหนดและเสนออัตรำค่ำเช่ำ และ/หรือ ค่ำธรรมเนียมอื่นใดภำยใต้สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร หรือสัญญำอื่นใด 
ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงหรือเกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ง) พัฒนำระบบกำรด�ำเนนิกำรของผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ให้มขีัน้ตอนหรอืระบบท่ีเหมำะสมส�ำหรบักำรให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 
กำรให้บริกำร และกำรลงทุนเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งหลักเกณฑ์และข้ันตอน 
ในกำรคัดเลือกผู้เช่ำรำยย่อยหรือผู้ให้บริกำร รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรพิจำรณำดังกล่ำว

(5)	 หน้าที่ต่อกองทรัสต์

(ก) จัดท�ำและจัดส่งรำยงำนหรือข้อมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ภำยในเวลำ 
อันสมควรหรือภำยในเวลำที่ผู ้จัดกำรกองทรัสต์ก�ำหนดเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกรณีท่ีม ี
ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม รวมถึงจัดเตรียมและส่งมอบเอกสำร หรือรำยงำนเพ่ิมเติมในกรณีท่ีทรัสตี ส�ำนักงำน ก.ล.ต.  
ผู้ตรวจสอบบัญชี กรมสรรพำกร หรือหน่วยงำนรำชกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ขอให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดส่งรำยงำนดังกล่ำว
ให้แก่บุคคลดังกล่ำวตำมจ�ำเป็นและสมควร

(ข) จัดท�ำและจัดส่งบัญชีอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงกำรทบทวนบัญชีดังกล่ำวให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์อย่ำงน้อยปีละ 1  
(หนึ่ง) ครั้ง และ/หรือ เมื่ออสังหำริมทรัพย์มีกำรเปลี่ยนแปลงโดยมีนัยส�ำคัญ

(ค) จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ และน�ำเสนอแผนกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีของ
อสงัหำรมิทรพัย์ดงักล่ำวต่อผูจ้ดักำรกองทรสัต์เพ่ือขออนมุตั ิโดยคูส่ญัญำจะร่วมกันพิจำรณำและแก้ไขแผนกำรด�ำเนินงำน 
ประจ�ำปีดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีแต่ละปี 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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ทรัสตี

สรุปข้อมูลส�าคัญของทรัสตี

ชื่อทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 18 อำคำร 1 ไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซ่ำ ชั้น 7 - 8 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท 0105535048398

ใบอนุญำตประกอบธุรกิจทรัสตี ใบอนุญำตจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. วันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2556

โทรศัพท์ 02-949-1500

โทรสำร 02-949-1501

Website www.scbam.com

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท

ทุนช�ำระแล้ว 100,000,000 บำท

โครงสร้ำงกำรถอืหุ้น

ผู้ถือหุ้นของทรัสตี ณ วันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้

รำยชือ่ จ�ำนวนหุ้นท่ีถอื (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)

1. ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) 19,999,998 99.999990

2. นำงสำวชนกำนต์ อนันตคุณำกร 1 0.000005

3. นำงสำวอัจฉรำ ศัสตรศำสตร์ 1 0.000005

รวม 20,000,000 100.000000

หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี

(1)	 หน้าที่ทั่วไป

ทรัสตีมีหน้ำที่จัดกำรกองทรัสต์ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังเย่ียงผู้มีวิชำชีพ รวมทั้งด้วยควำมช�ำนำญ โดยปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้อง สัญญำก่อตั้งทรัสต์ วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งกองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้อผูกพันท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติม 
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี)

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ทรัสตีอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำวิชำชีพที่มีควำมเป็นอิสระตำมแต่ท่ีทรัสตีจะพิจำรณำ 
เห็นสมควร อน่ึง กำรปฏิบัติหน้ำที่ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นกำรกระท�ำกำรอันเป็นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์  
ไม่ว่ำกำรกระท�ำนั้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท�ำหน้ำที่
เป็นทรัสตี หรือเป็นธุรกรรมที่มีมำตรกำรหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลควำมเป็นธรรมของธุรกรรมน้ัน และทรัสตีแสดงให้เห็น 
ได้ว่ำ ได้จัดกำรกองทรัสต์ในลักษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว 
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน
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(2)	 หน้าที่ในการจัดการทรัพย์สิน

(ก) ทรัสตีต้องมอบหมำยกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต.  
เว้นแต่เป็นกำรจัดกำรทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลัก ซึ่งทรัสตีอำจด�ำเนินกำรด้วยตนเองได้หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่น
ด�ำเนินกำรแทนได้

(ข) กำรจัดกำรทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็นหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ เว้นแต่ผู้จัดกำรกองทรัสต์
ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

• ในกรณีที่ทรัสตีมีกำรด�ำเนินกำรเอง ต้องจัดให้มีมำตรกำรในกำรแบ่งแยกหน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีจัดกำรลงทุน 
ในทรพัย์สนิอืน่ดงักล่ำวออกจำกหน่วยงำนซึง่ท�ำหน้ำทีท่ีอ่ำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรอืควำมขัดแย้ง 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และจัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรล่วงรู้ข้อมูลภำยใน โดยต้องแยกหน่วยงำนและบุคลำกรท่ีท�ำ
หน้ำทีจ่ดักำรลงทนุในทรพัย์สนิอืน่ดงักล่ำวออกจำกหน่วยงำนและบคุลำกรอืน่ทีม่โีอกำสใช้ประโยชน์จำกข้อมลูดงักล่ำว

• ในกรณีที่มอบหมำยให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้รับด�ำเนินกำร ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด�ำเนินกำรในงำนที่เก่ียวข้องกับ 
กำรประกอบธุรกิจ ในส่วนทีเ่กีย่วกับกำรให้บคุคลอืน่เป็นผูร้บัด�ำเนินกำรในงำนทีเ่ก่ียวกับกำรลงทุนของกองทนุโดยอนโุลม

(3)	 หน้าที่ในการจัดระบบงานของทรัสตี

ทรสัตมีหีน้ำทีใ่นกำรจดัให้มรีะบบงำนอย่ำงเหมำะสมตำมพระรำชบญัญัติทรสัต์ฯ และตำมท่ีส�ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก�ำหนด 
โดยอย่ำงน้อยให้ระบบงำนของทรัสตีครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) กำรแยกกองทรัสต์ออกจำกทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี โดยในกำรเก็บรักษำทรัพย์สิน จะต้องมีกำรแยกกองทรัสต์ภำยใต้
สัญญำก่อตั้งทรัสต์ ออกจำกทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่นหรือทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี

(ข) กำรตรวจสอบกำรจดักำรกองทรสัต์ของผูจ้ดักำรกองทรสัต์เพ่ือให้เป็นไปตำมสญัญำก่อต้ังทรสัต์ และพระรำชบญัญัตทิรสัต์ฯ 
และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค) กำรบันทึกกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รำยได้ รำยจ่ำยและหน้ีสินของกองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่ 
เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์

(ง) กำรตรวจสอบดูแลและติดตำมกำรท�ำหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์

(จ) กำรควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีกำรจัดกำรกองทรัสต์ไม่เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์ และพระรำชบัญญัติ
ทรัสต์ฯ และมิให้มีกำรทุจริตในกำรจัดกำรกองทรัสต์

(ฉ) จัดท�ำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่ำงหำกจำกบัญชีอื่นๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตีจัดกำรกองทรัสต์หลำยกอง  
ต้องจัดท�ำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่ำงหำกออกจำกกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งในกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกกองทรัสต์ไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี และ
ทรัพย์สินอื่นท่ีทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีท่ีทรัสตีจัดกำรกองทรัสต์หลำยกอง ต้องแยกกองทรัสต์แต่ละกอง 
ออกจำกกันด้วย

(ช) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อ (ฉ) ดังกล่ำวข้ำงต้น จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สิน 
ที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอำจแยกได้ว่ำทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของ
ทรัสตีเอง ให้สันนิษฐำนว่ำ 

• ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์

• ควำมเสยีหำยและหนีท้ีเ่กิดจำกกำรจดักำรทรพัย์สนิท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็นควำมเสยีหำยและหนีท่ี้เป็นส่วนตวัของทรสัตี

• ผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรจัดกำรทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นั้น ให้หมำยควำมรวมถึงทรัพย์สินท่ีถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปล่ียนสภำพไปจำกทรัพย์สินที ่
ปะปนกันอยู่นั้นด้วย

(ซ) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อ (ฉ) ดังกล่ำวข้ำงต้น จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจน 
มิอำจแยกได้ว่ำทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐำนว่ำทรัพย์สินน้ัน รวมท้ังทรัพย์สินท่ีถูกเปล่ียนรูปหรือ 
ถูกเปลี่ยนสภำพไปจำกทรัพย์สินนั้นและประโยชน์ใดๆ หรือหน้ีสินที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรทรัพย์สินดังกล่ำว เป็นของ 
กองทรัสต์แต่ละกองตำมสัดส่วนของทรัพย์สินที่น�ำมำเป็นต้นทุนที่ปะปนกัน 

(4)	 หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์

(ก) ทรัสตีมีหน้ำท่ีเข้ำร่วมในกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั้ง โดยหำกมีกำรขอมติจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือด�ำเนินกำร 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทรัสตีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ตอบข้อซกัถำมและให้ควำมเห็นเกีย่วกับกำรด�ำเนนิกำรหรอืเรือ่งทีข่อมตว่ิำเป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ หรอืกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

• ทกัท้วงและแจ้งให้ผูถื้อหน่วยทรสัต์ทรำบว่ำกำรด�ำเนินกำรดงักล่ำว หรอืเรือ่งท่ีขอมตไิม่สำมำรถกระท�ำได้ หำกไม่เป็นไป 
ตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีท่ีทรสัตเีป็นผูถื้อหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ หำกต้องมกีำรออกเสยีงหรอืด�ำเนินกำรใด ๆ  ในฐำนะผูถื้อหน่วยทรสัต์  
ให้ทรัสตีค�ำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตั้งอยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สุจริต  
และรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์

(ข) ทรัสตีมีหน้ำที่บังคับช�ำระหนี้หรือดูแลให้มีกำรบังคับช�ำระหนี้เพื่อให้เป็นไปตำมข้อสัญญำระหว่ำงกองทรัสต์กับบุคคลอื่น

(ค) ห้ำมมิให้ทรัสตีน�ำหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภำยนอกอันมิได้เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหน้ีกับหน้ี 
ทีบ่คุคลภำยนอกเป็นลกูหนีท้รสัต ีอนัสบืเนือ่งมำจำกกำรจดักำรกองทรสัต์  ท้ังน้ี กำรกระท�ำท่ีฝ่ำฝืนข้อห้ำมน้ี ให้กำรกระท�ำ
เช่นนั้นตกเป็นโมฆะ

(ง) ในกรณีท่ีทรัสตีเข้ำท�ำนิติกรรมหรือท�ำธุรกรรมต่ำง ๆ กับบุคคลภำยนอก ให้ทรัสตีแจ้งต่อบุคคลภำยนอกทรำบเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรเมือ่เข้ำท�ำนติกิรรมหรอืธุรกรรมกับบคุคลภำยนอกว่ำเป็นกำรกระท�ำในฐำนะทรสัต ีและต้องระบใุนเอกสำร
หลักฐำนของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นให้ชัดแจ้งว่ำเป็นกำรกระท�ำในฐำนะทรัสตี

(จ) ในกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีจะมอบหมำยให้ผู ้อื่นจัดกำรกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นให้ทรัสตีมีสิทธิ 
มอบหมำยงำนได้ท้ังนี้ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำก่อต้ังทรัสต์ เรื่อง กำรมอบหมำยงำนกำรจัดกำรกองทรัสต์ และหน้ำที ่
ในกำรจัดกำรทรัพย์สิน

(ฉ) ทรัสตีมีหน้ำที่จัดท�ำทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอำจมอบหมำยให้ผู้ได้รับใบอนุญำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบียน 
หลกัทรพัย์ตำมพระรำชบญัญัตหิลกัทรพัย์ฯ ด�ำเนินกำรแทนได้ โดยเมือ่มกีำรมอบหมำยผูอ้ืน่เป็นนำยทะเบยีนหน่วยทรสัต์  
ทรัสตีมีหน้ำที่ก�ำกับดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยดังกล่ำวปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
และกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิ และ กำรโอนและข้อจ�ำกัดกำรโอนหน่วยทรสัต์ แห่งสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ เว้นแต่มกีำรจดัท�ำ
หลักฐำนตำมระบบ และระเบียบข้อบังคับของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนำยทะเบียนหลักทรัพย์

(ช) ทรัสตีหรือนำยทะเบียนหลักทรัพย์มีหน้ำที่จัดท�ำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถือ 
หน่วยทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ เรื่อง กำรจัดท�ำทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์และกำรออกเอกสำร
แสดงสิทธิ

(ซ) ในกรณีทีผู่ถื้อหน่วยทรสัต์ขอให้ทรสัตหีรอืนำยทะเบยีนหลกัทรพัย์ออกหลกัฐำนสทิธิในหน่วยทรสัต์ใหม่หรอืใบหน่วยทรสัต์
ใหม่แทนหลักฐำนเก่ำที่สูญหำย ลบเลือน หรือช�ำรุดในสำระส�ำคัญ ให้ทรัสตีหรือนำยทะเบียนหลักทรัพย์มีหน้ำท่ีออก 
หรือด�ำเนินกำรให้มีกำรออกหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภำยใน 
เวลำอันควร
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(ฌ) ทรัสตีมีหน้ำที่ให้ควำมเห็นของทรัสตีเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในรำยงำนประจ�ำปีของกองทรัสต์  
ซึ่งผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำท่ีจัดท�ำรำยงำนดังกล่ำวเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะต้องแสดงควำมเห็นเก่ียวกับ
กำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์เป็นอย่ำงไร สอดคล้องกับข้อก�ำหนดแห่งสัญญำ 
ก่อต้ังทรัสต์ รวมทั้งกฎหมำยประกำศ และข้อก�ำหนดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ หำกผู้จัดกำรกองทรัสต์มิได้ด�ำเนินกำร 
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดแห่งสัญญำก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมำย หรือประกำศและข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องอื่นใดน้ัน ให้ระบุ 
เรื่องดังกล่ำว ตลอดจนกำรด�ำเนินกำรของทรัสตีในกำรแก้ไขให้มีควำมถูกต้อง

(ญ) ทรัสตีมีหน้ำที่ให้กำรรับรองรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ ณ วันท�ำกำรสุดท้ำย 
ของแต่ละไตรมำสตำมหลักเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกำศก�ำหนด เพ่ือท่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์จะใช้ในกำรเปิดเผย
รำยงำนดังกล่ำวต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 45 (สี่สิบห้ำ) วันนับแต่วันสุดท้ำยของแต่ละไตรมำสนั้น

นอกจำกน้ี ทรสัตมีหีน้ำทีใ่ช้ควำมรอบคอบและระมดัระวังเพ่ือให้ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ค�ำนวณมลูค่ำทรพัย์สินสทุธิ (NAV) 
ของทรพัย์สนิของกองทรสัต์ต่อหน่วยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องประกำศก�ำหนด เมือ่ผูจ้ดักำรกองทรสัต์
ออกรำยงำนประจ�ำปีในแต่ละรอบระยะเวลำ โดยจัดพิมพ์ข้อมูลเก่ียวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
ต่อหน่วยในรำยงำนประจ�ำปีของกองทรัสต์ ท้ังน้ี ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องส่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกำรค�ำนวณมูลค่ำ 
ทรพัย์สนิสทุธิ (NAV) ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงรำยงำนประเมนิมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัย์ โดยผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะต้องรบัรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลที่ส่งให้แก่ทรัสตีด้วย

(ฎ) ทรัสตีอำจก่อหนี้ และ/หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์  
พระรำชบัญญัติทรัสต์ฯ ประกำศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นใด

(ฏ) ทรัสตีไม่มีหน้ำที่ให้หลักประกันใด ๆ เพ่ือประกันกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนในฐำนะทรัสตี และทรัสตีไม่มีหน้ำที่อื่นใดต่อ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต์ และ/หรอืบคุคลอืน่ใด นอกเหนือไปจำกท่ีได้ระบไุว้ในสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ และ/หรอื ท่ีกฎหมำยได้บญัญัตไิว้  
อนึ่ง กำรที่ทรัสตีเข้ำท�ำสัญญำก่อตั้งทรัสต์มิได้เป็นกำรให้หลักประกันรำยได้หรือผลกำรประกอบกำรของกองทรัสต์ หรือ
หลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำของบรรดำผู้เช่ำไม่ว่ำรำยใด

(ฐ) เมื่อกองทรัสต์สิ้นสุดลง ให้ทรัสตีท�ำหน้ำท่ีต่อไปเพ่ือรวบรวม จ�ำหน่ำย และจัดสรรทรัพย์สิน โดยต้องช�ำระสะสำงหนี้สิน 
และค่ำใช้จ่ำยเมื่อทรัสต์สิ้นสุดลงตำมล�ำดับที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติทรัสต์ฯ

(ฑ) ให้ทรสัตแียกงบกำรเงนิของกองทรสัต์ออกจำกงบกำรเงนิของกองทรสัต์อืน่ หรอืของทรสัตี โดยค�ำนึงถึงมำตรฐำนท่ีก�ำหนด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี โดยงบกำรเงินท่ีจัดท�ำข้ึนต้องมีกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบัญชี 
ก่อนที่จะย่ืนต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. และเปิดเผยต่อสำธำรณชนตำมหลักเกณฑ์ท่ีส�ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก�ำหนด  
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชดีงักล่ำวต้องเป็นผูไ้ด้รบัควำมเหน็ชอบจำกส�ำนกังำน ก.ล.ต. และต้องมใิช่กรรมกำร พนักงำน หรอืลกูจ้ำง
ของทรัสตี

(ฒ) ให้ทรัสตีงดเว้นกำรใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินคืนจำกกองทรัสต์ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่ช�ำระให้กับบุคคลภำยนอก

(5)	 หน้าที่ในการติดตาม	ดูแลและตรวจสอบผู้จัดการกองทรัสต์	หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น	(ถ้ามี)

(ก) ดแูลให้กำรบรหิำรจดักำรกองทรสัต์กระท�ำโดยผูจ้ดักำรกองทรสัต์ท่ีได้รบัควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลำ 
ที่กองทรัสต์ตั้งอยู่

(ข) ติดตำม ดูแล และด�ำเนินกำรตำมท่ีจ�ำเป็นเพ่ือให้ผู ้รับมอบหมำยมีลักษณะและปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกำรถอดถอนผู้รับมอบหมำยรำยเดิม และกำรแต่งตั้ง 
ผู้รับมอบหมำยรำยใหม่

(ค) ควบคุมดูแลให้กำรลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

(ง) ควบคุมดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(จ) แสดงควำมเห็นเก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรหรือกำรท�ำธุรกรรมเพ่ือกองทรัสต์ของผู้จัดกำรกองทรัสต์และผู้รับมอบหมำย 
รำยอื่น (ถ้ำมี) เพื่อประกอบกำรขอมติจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์ กำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมื่อ 
ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ร้องขอ

(ฉ) ในกรณีท่ีจ�ำเป็น เพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตีอำจก�ำหนดให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้อง
ด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมสมควร และไม่เป็นกำรก่อภำระให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เกินกว่ำหน้ำท่ีท่ีก�ำหนดไว้ใน
สัญญำก่อต้ังทรัสต์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี เรื่องท่ีให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ด�ำเนินกำรดังกล่ำวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
สญัญำก่อตัง้ทรสัต์ หรอืกฎหมำย หลกัเกณฑ์ กฎ ระเบยีบ และข้อบงัคบัของหน่วยรำชกำรทีเ่ก่ียวข้อง และหำกกำรดงักล่ำว
ก่อให้เกิดภำระและค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์มำกเกินสมควร ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์จะตกลงร่วมกันต่อไป

(ช) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้จัดกำรกองทรัสต์กระท�ำกำร หรืองดเว้นกระท�ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทรัสต์ หรือ 
ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้ำท่ีรำยงำนต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน  
5 (ห้ำ) วันท�ำกำรนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุกำรณ์ดังกล่ำว และด�ำเนินกำรแก้ไข ยับย้ัง หรือเยียวยำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น
แก่กองทรัสต์ตำมที่เห็นสมควร

(ซ) ในกรณีท่ีไม่มีผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือมีเหตุท่ีท�ำให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้ทรัสตีเข้ำจัดกำร 
กองทรัสต์ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรแต่งต้ังผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ ท้ังน้ี ภำยใต้หลักเกณฑ์ตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน
ประกำศ กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้ำที่จัดกำรกองทรัสต์ตำมควำมจ�ำเป็นเพ่ือป้องกัน ยับย้ัง หรือจ�ำกัดมิให้เกิด 
ควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่ระบุไว ้
ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์และพระรำชบัญญัติทรัสต์ฯ ในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ทรัสตีอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นจัดกำร 
กองทรัสต์แทนในระหว่ำงนั้นก็ได้ ท้ังนี้ภำยในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสัญญำก่อต้ังทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมท้ัง 
มีอ�ำนำจในกำรจัดให้มีผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์และพระรำชบัญญัติทรัสต์ฯ

นอกจำกนี้ เมื่อทรัสตีเห็นว่ำกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน
สัญญำก่อตั้งทรัสต์ หรือพระรำชบัญญัติทรัสต์ฯ ประกำศส�ำนักงำน ก.ล.ต. หรือประกำศที่เกี่ยวข้องอื่นใด เป็นกำรก่อหรือ 
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สำมำรถเยียวยำควำมเสียหำย
นั้นได้ภำยในระยะเวลำอันสมควร ให้ทรัสตีสำมำรถเข้ำไปด�ำเนินกำรแทนผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ตำมท่ีทรัสตีเห็นสมควร 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้

นอกเหนือจำกท่ีก�ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ หำกผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด�ำเนินกำรใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ แก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงอันเป็นสำระส�ำคัญของทรัพย์สินหลัก เช่น กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทรัพย์สิน  
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะกำรใช้งำนทรัพย์สิน ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตี 
ก่อนกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว

(6)	 หน้าที่เกี่ยวกับสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(ก) ดูแลให้กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำเป็นไปตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ และเป็นไปตำม 
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

(ข) ในกรณีทีก่ำรแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญำไม่เป็นไปตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น ให้ทรสัตีด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ�ำนำจหน้ำทีท่ี่ระบุ
ไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ และตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์ฯ เพื่อดูแลรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(ค) ในกรณีท่ีหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์หรือกำรจัดกำรกองทรัสต์ท่ีออกตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 
และตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์ฯ มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภำยหลังและสัญญำมีข้อก�ำหนดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ดังกล่ำว ให้ทรัสตีด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์นั้น ตำมวิธีกำรที่ก�ำหนด
ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ หรือตำมที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต. มีค�ำสั่งตำมมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์ฯ
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ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงำนอีวำย จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 193/136-137 ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ คอมเพล็กซ์  ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ 02-264-9090

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ชื่อนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400

โทรศัพท์ 02-009-9999

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ชื่อผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน บริษัท เอส.แอล. สแตนดำร์ด แอพไพรซัล จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 114 ซอย 19 (รัตนอุทิศ) ต�ำบลหำดใหญ่ อ�ำเภอหำดใหญ่  
จังหวัดสงขลำ 90110

โทรศัพท์ 02-652-6333

ชื่อผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 2521/35-36 โครงกำรบิซทำวน์ ลำดพร้ำว ถนนลำดพร้ำว  
แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

โทรศัพท์ 02-530-4333  

ชื่อผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 1350/279-283 ชั้น 16 อำคำรไทยรงค์ทำวเวอร์ ถนนพัฒนำกำร  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

โทรศัพท์ 02-030-5885

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้
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นายธนะชัย สันติชัยกูล
ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ

วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วฒุกิารศกึษาและการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร ์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 11)  
สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท. รุ่นที่ 1) 

• สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

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

ประสบการณ์การท�างาน
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 
(2563 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
(2561 - ปัจจุบัน)

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

• บริษัท สาลี่ พริ้นติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
(2561 - ปัจจุบัน)

• บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
(2560 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
(2559 - ปัจจุบัน)

• บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
(2556 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
(2556 - ปัจจุบัน)

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
(2555 - ปัจจุบัน)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

94



นายไพสิฐ แก่นจันทน์
กรรมการ

วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วฒุกิารศกึษาและการอบรม
• ปริญญาโท Executive MBA  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Development Administration, Western 
Michigan University, Michigan สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท Political Science Western Michigan  
University, Michigan สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Risk Management Committee Program (RMP)  
รุ่นที่ 4/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

• Role of the Compensation Committee Program 
(RCC) รุ่นที่ 18/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

• Role of the Nomination and Governance Committee 
Program (RNG) รุ่นที่ 6/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Advanced Audit Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 13/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

• Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset 
Management 2008, Cornell University สหรัฐอเมริกา

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

• นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 1

ประสบการณ์การท�างาน
• บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ�ากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
(2563 - ปัจจุบัน)

• บริษัท 168 ลักกี้เทรด จ�ากัด 
กรรมการ (2562 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
กรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)

• บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(2563 - ปัจจุบัน) 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
(2560 - 2563)

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
กรรมการ (2559 - ปัจจุบัน)

• Hospitality Advisory Services (Thailand) 
ผู้ก่อตั้งและผู้ให้ค�าปรึกษาหลัก (Principal)  
(2553 - ปัจจุบัน)

• บริษัท พราว เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ (2562 - 2563)

• Marriott Hotels & Resorts Asia 
หัวหน้าคณะผู้แทนการพัฒนาโรงแรมประจ�าประเทศไทย 
(Chief Representative Hotel Development Thailand) 
(2553 - 2555)

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

• บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
(2539 - 2549)
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เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
กรรมการอสิระ

วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

30 มกราคม พ.ศ. 2560

วฒุกิารศกึษาและการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
กรรมการอิสระ  
(2561 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
กรรมการอิสระ  
(2560 - ปัจจุบัน)

• ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สยามอุปกรณ์เครื่องเย็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
(2558 - ปัจจุบัน)

• บริษัท ทูโฟร์ทรี จ�ากัด
ที่ปรึกษา  
(2553 - ปัจจุบัน)

• บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ  
(2549 - 2553)

• บริษัท เทิร์นอะราวด์ จ�ากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
(2545 - 2549)

• บริษัท เงินทุนสินเอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
(2542 - 2545)

• คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด  
ผู้จัดการ  
(2541 - 2542)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วฒุกิารศกึษาและการอบรม

• ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ (MBA)  
Ashland University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

ประสบการณ์การท�างาน

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
(2561 - ปัจจุบัน)

• บริษัท บิลท์ แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
(2562 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
(2559 - ปัจจุบัน)

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
กรรมการผู้จัดการ  
(2557 - 2559)

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

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

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล
กรรมการ
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นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการ

วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก

30 มกราคม พ.ศ. 2560

วฒุกิารศกึษาและการอบรม

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

• Diploma in Finance University of California,  
Berkeley สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
(2561 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
(2560 - ปัจจุบัน)

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
ผู้จัดการทั่วไปและผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
(2558 - 2559)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ผู้อ�านวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์  
(2556 - 2558)

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
ผู้อ�านวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์  
(2552 - 2556)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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คณะผู้บริหารของบริษัท
บริษัทฯ มีคณะผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้
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นายอมร จุฬาลักษณานุกูล
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

วฒุกิารศกึษา

• ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA)  
Ashland University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

ประสบการณ์การท�างาน

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
(2561 - ปัจจุบัน)

• บริษัท บิลท์ แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
(2562 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
(2559 - ปัจจุบัน)

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
กรรมการผู้จัดการ  
(2557 - 2559)

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

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

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จดัการและผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ

วฒุกิารศกึษา

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

• Diploma in Finance University of California,  
Berkeley สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

ประสบการณ์การท�างาน

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
(2561 - ปัจจุบัน) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
(2560 - ปัจจุบัน)

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
ผู้จัดการทั่วไปและผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
(2558 - 2559)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ผู้อ�านวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์  
(2556 - 2558)

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
ผู้อ�านวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์  
(2552 - 2556)

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
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นายธนาเดช โอภาสยานนท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย 
และก�ากบัการปฏิบติังาน

วฒุกิารศกึษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)  
Ann Arbor - Ross School of Business,  
The University of Michigan

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
สาขาการธนาคารและการเงิน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน  
(2563 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน  
(2563 - ปัจจุบัน)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้อ�านวยการอาวุโส  
(2551 - 2563)

• ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  
(2544 - 2549)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงนิ 
และนักลงทุนสัมพนัธ์

วฒุกิารศกึษา

• ปริญญาโท สาขาการเงิน  
University of Massachusetts, Boston สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบัญชีและ 
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
University of Massachusetts,  Boston สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร ์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor License) 
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
(Investment Banking Club - Association of  
Thai Securities Companies)

• IR Professional Development Program - Certificate in 
Investor Relations 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• CFO Certification Program - Strategic CFO in Capital 
Markets 2019 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท�างาน

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
(2561 - ปัจจุบัน)

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
(2559 - ปัจจุบัน)

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
(2559)

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
ผู้อ�านวยการ – นักวิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส  
(2558 - 2559)

• ธนาคารอาร์ เอช บี จ�ากัด 
ผู้จัดการฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ  
(2557 - 2558)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์  
(2557)

• ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อโครงการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ 
(2554 - 2557)

นายธนาเดช โอภาสยานนท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย 
และก�ากบัการปฏิบติังาน
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นายพงษ์ธร สุจีรพันธ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

วฒุกิารศกึษา

• ปริญญาโท สาขาการก�ากับดูแลกิจการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์การท�างาน

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

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

• บริษัท ดี.โอ.ไอ. จ�ากัด
กรรมการ  
(2555 – ปัจจุบัน)

• บริษัท เอ แอนด์ เค คอนสตรั๊คชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล 2018 จ�ากัด 
กรรมการ  
(2555 - ปัจจุบัน)

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี  
(2558 - 2559)

• บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
(2557 - 2558)

• บริษัท เหรียญ จิบเซ่ง กรุ๊ป จ�ากัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
(2554 - 2557)

• บริษัท อัครา ไมนิ่ง จ�ากัด 
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส  
(2544 - 2554)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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การก�ากับดูแลกองทรัสต์
นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญา 
ก่อตัง้ทรสัต์ โดยปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความโปร่งใส ความซือ่สัตย์สุจรติและความรบัผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ถือหน่วยทรสัต์
เป็นส�าคัญ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยรวม 
ทั้งนี้ การก�ากับดูแลกองทรัสต์นั้นผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามส�าคัญดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลที่มีความส�าคัญและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมี 
ความชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท�าให้ผุ้ลงทุนเกิดความส�าคัญผิดในข้อมูลนั้น

(2) ไม่น�าข้อมลูจากการปฏิบตัหิน้าทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรอืท�าให้เกิดความเสยีหาย  
หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

(3) ปฏิบตังิานด้วยความระมดัระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ีมคีวามขัดแย้งเกิดข้ึน ต้องด�าเนนิการ 
ให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมาะสม

(4) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีกับทรัสตี ส�านักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติ  
การขอความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ

(5) จดัให้มกีารประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์ตามทีก่�าหนดในสญัญาก่อต้ังทรสัต์ หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผูถื้อหน่วยทรสัต์มี
สทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ  ในท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์ตามจ�านวนหน่วยทรสัต์ท่ีตนถืออยู่

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 2 ชุด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดตามที่ปรากฎในประวัติคณะกรรมการผู้จัดการกองทรัสต์

(2) คณะกรรมการบริหาร
รายละเอียดตามที่ปรากฎในประวัติคณะผู้บริหารผู้จัดการกองทรัสต์

การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์

ข้อก�าหนดการประชุม

(1) การเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์

ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ กรรมการคนหน่ึงคนใดสามารถเรยีกประชมุคณะกรรมการได้  
โดยการจัดท�าหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  
พร้อมด้วยระเบยีบรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรือ่งท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตั ิหรอืเพ่ือพิจารณา 
แล้วแต่กรณี โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ จะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีทั่วไปจัดส่งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

(ข) ในกรณีท่ีมปีระกาศก�าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาการจดัส่งหนังสอืนดัประชมุคณะกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ 
ให้จัดส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น ๆ
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ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการเรียกประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงครั้ง และ/หรือ กรณี 
มีเหตุส�าคัญซึ่งต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการด�าเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยให้ปฏิบัติ
ตามวิธีการเรียกประชุมที่ก�าหนดดังกล่าวข้างต้น

(2) เหตุที่ต้องขอมติ

(ก) การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิหลกัท่ีมมีลูค่าต้ังแต่ร้อยละสิบ (10) ของมลูค่าทรพัย์สินรวมของผู้จดัการกองทรสัต์

(ข) การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ค) การพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของกองทรัสต์

(ง) การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

(จ) การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจ�าปีของกองทรัสต์

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี

(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในเรื่องที่ไม่กระทบสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ

(ซ) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกางลงทุนของกองทรัสต์

(ฌ) การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

(ญ)  การกู้ยืมเงิน การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการช�าระคืนเงินกู้

(ฎ) การท�าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่า 
1,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  
ทั้งน้ี ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศท่ี
เกี่ยวข้องก�าหนด

(ฏ) กรณีอืน่ใดท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารเห็นว่าเป็นกรณจี�าเป็นหรอืสมควรทีจ่ะเสนอเรือ่งให้ผูค้ณะกรรมการพิจารณาและ
มีมติในเรื่องดังกล่าว

(3) องค์ประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน

การประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ต้องมกีรรมการเข้าร่วมการประชมุด้วยตนเองอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

การออกเสยีงลงมตใินแต่ละวาระ กรรมการหนึง่คนมหีน่ึงเสยีง ท้ังนี ้ในกรณีคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ
หรือประธานในที่ประชุมแล้วแต่กรณี มีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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การท�าธุรกรรมที่ส�าคัญของกองทรัสต์ในรอบบัญชีที่ผ่านมา

วนัที่ รายละเอยีด

27 กุมภาพันธ์ 2563 • พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMIRT 
ส�าหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

• พิจารณาและอนุมัติการจ ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก ่ ผู ้ ถือหน่วยทรัสต ์  ส�าหรับ 
ผลการด�าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

• พิจารณาและอนุมัติงบประมาณของกองทรัสต์ AIMIRT ประจ�าปี 2563

• พิจารณารับทราบรายการระหว่างกันท่ีเกิดจากการด�าเนินการตามปกติของกองทรัสต์  
AIMIRT ประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

• พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู ้สอบบัญชีของกองทรัสต ์  AIMIRT และก�าหนด 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2563

• พิจารณาและก�าหนดวัน เวลา วาระ การประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ AIMIRT 
ประจ�าปี 2563

31 มีนาคม 2563 • พิจารณาและอนุมัติการน�าส่งข ้อมูลท่ีต ้องรายงานให้ผู ้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบแทน 
การจัดประชุมสามัญผู ้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าปี 2563 ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT)

13 พฤษภาคม 2563 • พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสอบทานของกองทรัสต์ AIMIRT ส�าหรับไตรมาสที่ 1/2563 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

• พิจารณาและอนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ ส�าหรับรอบ 
การด�าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

24 มิถุนายน 2563 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของกองทรัสต์ 
AIMIRT

• พิจารณาและอนมุตักิารกู้ยืมเงนิของกองทรสัต์ AIMIRT ท่ีมกีารให้หลกัประกันท่ีเก่ียวข้องกับ 
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
จ�านวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และค่าใช้จ่ายอื่นใด 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมตามสัญญา 
กู้ยืมเงินเดิม (Refinance) ในวาระที่ 3.3 

• พิจารณาและอนุมัติการกู้ยืมเงินเพ่ือปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม  
(Refinance) ของกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินเดิมของ 
กองทรัสต์ AIMIRT ที่เกี่ยวข้อง 

• พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT เพ่ือให้
สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

• รบัทราบการแต่งตัง้ทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทนุในทรพัย์สนิ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของกองทรัสต์ AIMIRT

• พิจารณาและก�าหนดวัน เวลา สถานทีจ่ดัประชมุ และระเบยีบวาระการประชมุในการประชมุ
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ครั้งที่ 1/2563
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน

ที่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกองทรัสต์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ท่ีเป็นสาระส�าคัญ และ
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นในทางท่ีมิชอบ โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน มีหน้าที่รายงานการถือครองหน่วยทรัสต์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหน่วยทรัสต์
ต่อฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
แจ้งห้ามการซื้อ ขาย หรือ โอนหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและ 
งบการเงินประจ�าปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในของกองทรัสต์อันมีสาระส�าคัญ 
หรือมีผลกระทบต่อราคาหน่วยทรัสต์

การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์

การพิจารณาตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นฝ่ายงานมหีน้าท่ีหลกัในการสรรหาและคดัเลอืกทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทนุทีม่คีณุภาพและเป็นไปตาม

นโยบายการลงทนุของกองทรสัต์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้กองทรสัต์มกีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง และสร้างผลตอบแทน
ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

(1) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้สรรหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก และด�าเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นเพ่ือพิจารณา
ว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ  
หลักเกณฑ์ตามประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ จากน้ันจึงน�าเสนอรายงานการลงทุนเบื้องต้นให้กับประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ

(2) กรณีท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอนุมัติรายงานการลงทุนเบื้องต้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะด�าเนินการตรวจสอบและสอบทาน
รายละเอียดของทรัพย์สิน (Due Diligence) อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงข้อมูล เอกสารสิทธิ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ตลอดจนการประเมินความเสี่ยง 
ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในทรัพย์สินนั้น   

(3) ด�าเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระภายนอก และร่วมสอบทาน 
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว

วนัที่ รายละเอยีด

13 สิงหาคม 2563 • พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสอบทานของกองทรัสต์ AIMIRT ส�าหรับไตรมาสที่ 2/2563 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

• พิจารณาและอนมุตักิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ ส�าหรบัรอบการด�าเนนิงาน  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

• รายงานความคบืหน้าการกู้ยืมเงนิเพ่ือการลงทนุในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติมและการปรบั
โครงสร้างเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม (Refinance) ของกองทรัสต์ AIMIRT

11 พฤศจิกายน 2563 • พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสอบทานของกองทรัสต์ AIMIRT ส�าหรับไตรมาสที่ 3/2563 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

• พิจารณาและอนมุตักิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ ส�าหรบัรอบการด�าเนนิงาน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(4) ด�าเนินการน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยภายหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท   
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะด�าเนินการส่งข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด (และที่ส�านักงาน ก.ล.ต ประกาศเปลี่ยนแปลง) 
(เว้นแต่กรณีการพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกก่อนจัดตั้งกองทรัสต์ ไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากทรัสตี)

(5) ด�าเนินการตามกระบวนการที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สิน

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พ้ืนที่ท่ีมีการเรียกเก็บ 
ค่าตอบแทน การให้บรกิารทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการให้เช่าหรอืให้ใช้พืน้ที ่ท้ังนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่ด�าเนนิการในลกัษณะใด
ที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น

(2) ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสต์จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลท่ีจะน�าอสังหาริมทรัพย์นั้นไปประกอบธุรกิจท่ีกองทรัสต์ 
ไม่สามารถด�าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงที่ก�าหนดค่าเช่าส่วนใหญ่
เป็นจ�านวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนท่ีอ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จ�านวนเงินค่าเช่าสูงสุดที่อ้างอิง
กับผลประกอบการนั้น จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ�านวนเงินค่าเช่าที่ก�าหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า

(3) ห้ามมใิห้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์แก่บคุคลท่ีมเีหตุอนัควรสงสัยว่าจะน�าอสังหารมิทรพัย์น้ันไปใช้ประกอบ
ธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีข้อตกลง 
เพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้หากปรากฎว่าผู้เช่าน�าอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(4) ผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ี 
จัดให้มีการประกันภัยในวงเงินท่ีทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมที่ท�าให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนกลับสภาพเดิม  
เพ่ือให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก  
โดยการประกันภัยดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยท่ีอาจเกิดข้ึนกับอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกันภัย
ซึ่งไม่น้อยกว่าจ�านวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลี่ยนแทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิด 
ต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์ หรือจากการด�าเนินการในอสังหาริมทรัพย์ในวงเงินที่ 
เพียงพอและเหมาะสม ท้ังนี้ ในการพิจารณาวงเงินประกันภัยข้างต้นท่ีจัดท�าโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธ 
การจัดท�าประกันภัยและวงเงินประกันภัยดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควร

(5) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก�าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิม 
ในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลภายนอก
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การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	
ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property  

Manager) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่คัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งก�ากับและตรวจสอบ 
การจัดการแทนอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ได้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นไป
ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ  
ตลอดจนกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยท่ัวไป ดังนี้  
ในการแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ให้เป็นผูบ้รหิารจดัการอสังหารมิทรพัย์ท่ีกองทรสัต์เข้าไปลงทุน เช่น การบรหิารงานประจ�าวัน 
บนอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการด�าเนินการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้

(1) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น ความสามารถ
ในการจัดหาผู้เช่า การติดตามหน้ี การบ�ารุงรักษาทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เช่า การดูแล 
ให้บริการแก่ผู ้เช่า ระบบควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของรายได้และควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รัดกุม  
ระบบงานท่ีสามารถป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์ รวมถึงปัจจยัอืน่ๆ  
ทีส่�าคญั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์จะสามารถบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได้อย่างดี 
และสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่กองทรสัต์และผูถื้อหน่วยทรสัต์  อนึง่ ระบบควบคมุภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดข้ันต�่าตามแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส�านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

(2) มกีารพิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่ต้องก�าหนดตามระดบัความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ พยายามเพ่ิมรายได้ให้แก่กองทรัสต์ เช่น ผลตอบแทน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการท่ีเรียกเก็บได้จริงหรือก�าไรสุทธิจากการปล่อยเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นต้น

(3) จดัให้มกีลไกท่ีท�าให้กองทรสัต์สามารถปรบัเปล่ียนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได้ ในกรณีท่ีผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่ปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือมีผลการบริหารจัดการไม่เป็นที่น่าพอใจ

(4) จัดให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยสม�่าเสมอ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิผลและสามารถป้องกันการทุจริตหรือท�าให้ตรวจพบการทุจริต 
หรือการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามระบบได้โดยง่าย เช่น ขอให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส่งรายงานประเมินระบบการควบคุม
ภายใน (ถ้ามี) ของท้ังผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินการของกองทรัสต ์
ให้กับผู้จัดการกองทรัสต์

ทั้งนี้ ผู ้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาก�าหนดในสัญญาว่าจ้างให้ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบใน 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ในระบบการควบคุมท�าให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย

(5) ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์พบว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กระท�าการหรือละเว้นการกระท�าการอันเป็นเหตุให้ขาด 
ความน่าเชือ่ถือในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ท้ังนี ้ความน่าเชือ่ถือดงักล่าวจะต้องเป็นไป
ตามอ�านาจหน้าทีแ่ละตามมาตรฐานวิชาชพีอนัเป็นท่ียอมรบัโดยท่ัวไปของผูป้ระกอบวิชาชพีเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์  
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด�าเนินการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายนั้น เพ่ือที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
สามารถเข้าไปด�าเนินงานแทน หรือคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรักษาประโยชน์ที่

ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งมีดังนี้

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดท�าหรือพิจารณาอนุมัติแผนการด�าเนินงานประจ�าปี พร้อมงบประมาณประจ�าปีที่มอบหมาย 
ให้ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู ้จัดท�ารายละเอียดของรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนในแต่ละปี  
เพ่ือหลีกเลี่ยงรายจ่ายท่ีไม่พึงประสงค์ และไม่มองข้ามรายจ่ายจ�าเป็นท่ีต้องเกิดข้ึนอย่างแน่นอนในแต่ละปีก�าหนด 
เป้าหมายการจัดหารายได้ในแต่ละปี รวมท้ังติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของกองทรัสต์เป็นไปตามแผน 
การด�าเนินงานและงบประมาณที่วางไว้ข้างต้น 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก�าหนดเงื่อนไขท่ีจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนให้แก ่
กองทรัสต์ รวมทั้งลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องก�ากับดแูลและตดิตามให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และนโยบาย
ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องก�าหนดนโยบายและรปูแบบขัน้ตอนการปฏิบติังานในการจดัหาผู้เช่าใหม่เพ่ือให้ผู้จดัการกองทรสัต์ 
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถจัดหาพ้ืนที่เช่าจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้สามารถตอบสนองและตรงกับ 
ความต้องการของผู้สนใจจะเช่าให้ได้มากที่สุด

(5) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดท�าข้อตกลงเก่ียวกับรูปแบบการจัดหาและแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้เช่า (ถ้ามี) 
และการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรสัต์ โดยค�านงึถึงประโยชน์ของกองทรสัต์เป็นส�าคญั และผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องแจ้ง 
ข้อมูลเก่ียวกับภาระผูกพันของอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่กับผู้เช่าตามสัญญาเช่าเดิมให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทราบ 
เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดราคาประเมินที่ยุติธรรมส�าหรับอสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก�ากับดูแลและ
ติดตามให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว

(6) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องพิจารณาหรอืทบทวนแนวทางการคดัเลอืกผูเ้ช่ารายใหญ่ หรอืมส่ีวนร่วมกับผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ในการวางแผนการจัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่าเพ่ือจ�ากัดและควบคุมความเสี่ยงหรือความผันผวนของรายได้ค่าเช่า 
ในแต่ละปี

(7) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องทบทวนหรือพิจารณาก�าหนดนโยบายค่าเช่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือให้อัตราค่าเช่าและ 
ค่าบริการพื้นที่เป็นไปในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดให้เช่าในขณะนั้น

(8) ผู ้จัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรือ 
อาคารของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ เพ่ือประเมนิความเหมาะสมของการซ่อมแซมหรอืการเปลีย่นทดแทน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สูญเปล่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทรัสต์โดยแท้จริง

(9) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคมุเก่ียวกับการจดัซือ้จดัจ้างของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากองทรัสต์ได้รับสินค้าหรือบริการที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต ์
มากเกินความจ�าเป็น และต้องอยู่ภายในกรอบท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
และหนังสือชี้ชวนก�าหนดให้เรียกเก็บได้

(10) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก�าหนดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าท่ีติดตามและควบคุมดูแลให้ผู้เช่าช�าระค่าใช้จ่ายและ
ค่าภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการช�าระเงินให้กับกองทรัสต์ให้ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด และให้ผู้บริหาร 
อสังหาริมทรัพย์ต้องจัดท�ารายงานการค้างช�าระค่าภาษีและค่าเบี้ยประกันภัยของผู ้เช่าเป็นรายปีหรือรายเดือน 
หรอืรายไตรมาส (ข้ึนอยู่กับรอบการช�าระ) เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามให้ผูเ้ช่าช�าระให้ครบถ้วนโดยเรว็ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
จะพิจารณาความจ�าเป็นในการบอกเลิกสัญญาเช่าหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเช่าหรืออัตราค่าเช่าส�าหรับผู้เช่ารายนี้ 
ในระยะต่อไป
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(11) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสุ่มตรวจสอบ 
การด�าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(12) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ 

นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) จัดเก็บรายได้และน�าส่งให้กองทรัสต์โดยครบถ้วนถูกต้อง

(2) ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจ�าเป็น และต้องอยู่ภายในกรอบที่สัญญาแต่งตั้งผู ้จัดการ 
กองทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี้ชวนก�าหนด 
ให้เรียกเก็บได้ 

(3) จดัเก็บ ควบคมุ และดแูลทรพัย์สนิในการด�าเนินงานท่ีส�าคญั รวมท้ังดแูลและซ่อมบ�ารงุรกัษาทรพัย์สนิของกองทรสัต์
อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้จัดหาผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

(4) แบ่งแยกหน้าที่งานที่ส�าคัญ เช่น การอนุมัติการท�ารายการ การจัดเก็บดูแลทรัพย์สิน และการบันทึกรายการทาง 
การบัญชีและสารสนเทศที่เกิดขึ้นออกจากกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน

(5) จัดให้มีแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันท่ีอาจเกิดข้ึน หรืออาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการด�าเนินงานของกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินของกองทรัสต์

(6) ด�าเนินการตามมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
และกองทรัสต์

(13) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการด�าเนินงาน 
ของกองทรัสต์ และหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงานของกองทรัสต์

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทุกรายปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงบประมาณและ
เป้าหมายที่วางไว้ 

การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก�ากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก)  

โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ก�ากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของ 
ผู ้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ผู ้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและบริหารรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์ 
เพ่ือให้ผลตอบแทนของกองทรัสต์เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในระบบการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีดังนี้

(1) ตรวจสอบรายงานการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการ

(2) ตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายในการซื้อจัดจ้างส�าหรับงานบ�ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

(3) ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ และการน�าส่งให้กองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วน

(4) ตรวจสอบรายงานค้างช�าระค่าภาษีและค่าเบี้ยประกันรายปีหรือรายเดือนหรือรายไตรมาส

(5) มีการหารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอเพ่ือประเมินผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์ และหาแนวทาง
ที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงานของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทรัสต์
ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

ค่าธรรมเนียมพื้นฐานในการบริหารจัดการกองทรัสต์	
กองทรัสต์ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพ้ืนฐานในการบริหารจัดการกองทรัสต์ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในอัตราไม่เกิน 

ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (Total Asset Value “TAV”) โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์  
ในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนเป็นฐานในการค�านวณ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 5,000,000 (ห้าล้าน) บาทต่อปี โดย 
กองทรัสต์ตกลงช�าระค่าธรรมเนียมพื้นฐานให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นรายเดือน

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์	
• ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 2 (สอง) ต่อปีของรายได้สุทธิจาก

สัญญาเช่าและสัญญาบริการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

• ปีท่ี 4 เป็นต้นไป นับตั้งแต่วันท่ีได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 2.75 ต่อปีของรายได้สุทธิ 
จากสัญญาเช่าและสัญญาบริการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

โดยกองทรัสต์ตกลงช�าระค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นรายเดือน

ค่าธรรมเนียมพิเศษ	
หมายถึง ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มเติมจากการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในอัตรา

• ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 นับตั้งแต่วันท่ีได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 3 (สาม) ต่อปีของก�าไรจาก 
การด�าเนินงานของกองทรัสต์ส�าหรับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

• ปีที่ 4 เป็นต้นไป นับตั้งแต่วันท่ีได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 4 (ส่ี) ต่อปีของก�าไรจาก 
การด�าเนินงานของกองทรัสต์ส�าหรับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

โดยกองทรัสต์ตกลงช�าระค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นรายเดือน

ค่านายหน้า	
• ในกรณีท่ีผู้เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) กองทรัสต ์

ตกลงจะช�าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ี 
กองทรัสต์จะได้รับจากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวจ�านวน 0.5 เดือน ในกรณีที่เป็นการต่อสัญญามากกว่าหรือน้อยกว่า 3 ปี  
กองทรัสต์ตกลงจะช�าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เพิ่มขึ้นหรือลดลง (แล้วแต่กรณี) โดยค�านวณตามสัดส่วน

• ในกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ท�าสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) กองทรัสต์ตกลง 
จะช�าระค่านายหน้าให้แก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เท่ากับอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารท่ีกองทรสัต์ 
จะได้รับจากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวจ�านวน 1 (หนึ่ง) เดือน ในกรณีที่เป็นการท�าสัญญามากกว่าหรือน้อยกว่า 3 ปี กองทรัสต์ 
ตกลงจะช�าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เพิ่มขึ้นหรือลดลง (แล้วแต่กรณี) โดยค�านวณตามสัดส่วน

ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง	
หมายถึง ค่าธรรมเนียมรายเดือนที่พึงช�าระให้แก่ผู้ให้บริการพ้ืนที่ส่วนกลางในอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนส�าหรับ 

แต่ละโครงการ (ถ้าม)ี ในอตัราตามท่ีผูใ้ห้บรกิารพ้ืนทีส่่วนกลางรายนัน้ๆ ได้เรยีกเก็บจรงิ อย่างไรกด็ ีอตัราค่าดแูลระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลางดังกล่าวจะมีอัตราเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยกองทรัสต์ตกลงช�าระค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
ให้แก่ผู้ให้บริการพื้นที่ส่วนกลางเป็นรายเดือน 
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ค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	
• ค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ของกองทรัสต์ (Acquisition Fee): ไม่เกินร้อยละ 3 (สาม) ของ 

มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาของกองทรัสต์ในแต่ละคราว 

• ค่าธรรมเนียมการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ของกองทรัสต์ (Disposal Fee): ไม่เกินร้อยละ 3 (สาม) 
ของมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างทรพัย์สนิท่ีจ�าหน่ายไปของกองทรสัต์ในแต่ละคราว และราคาประเมนิทีจ่ดัท�าโดยผูป้ระเมนิราคา
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.

การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้ความส�าคญัต่อการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์และผู้ลงทุนท่ัวไปเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมลู

ของกองทรสัต์ได้อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทยีมกัน โดยการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลาอย่างสม�า่เสมอ 
ท้ังข้อมูลทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลส�าคัญอื่นใด เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนได้ใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�า และ/หรือ ก�ากับดูแล รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้เปิดเผยข้อมูลของผู้จัดการกองทรัสต ์
และกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน  
จะต้องด�าเนินการเปิดเผยข้อมลู ประสานงาน และปฏบิตัหิน้าทีร่่วมกันกับทรสัต ีตาม “บนัทึกข้อตกลงการปฏบิตังิานร่วมกัน ระหว่าง
ผู้จัดการกองทรัสต์กับทรัสตี” โดยมีระบบรองรับการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

(1) ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ  
ได้แก่ 

(ก) ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(ข) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต ์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(2) ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบตังิานจดัเตรยีมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมลู
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามก�าหนดเวลา 

(3) ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ข้างต้นเพ่ือให้เป็นปัจจุบันพร้อมเผยแพร ่
ให้ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม�่าเสมอ

(4) ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏบิตังิานด�าเนินการเปิดเผยข้อมลูให้ตรงตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

(5) การเปิดเผยข้อมูลต่อทรัสตี ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานด�าเนินการเปิดเผยข้อมูล ประสานงาน และ ปฏิบัติ
หน้าท่ีร่วมกันกับทรสัตี ตาม “บนัทกึข้อตกลงการปฏิบติังานร่วมกันระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัต์กับทรสัต”ี ซึง่ตามข้อตกลงน้ี  
กองทรัสต์จะต้องส่งรายงานประเภทต่าง ๆ ให้ทรัสตีตามรอบระยะเวลาท่ีก�าหนดหรือเมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญ  
โดยฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน จะรวบรวมข้อมูล ความเห็น หลักการและเหตุผล รวมถึงเอกสารประกอบจาก
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ารายงานส่งให้ทรัสตี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ มีดังต่อไปนี้

(1) การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

(2) การกู้ยืมเงินที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันตามที่ได้ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(3) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช�าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(4) การเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไปของกองทรัสต์

(5) การท�าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งมีขนาดรายการตั้งแต่ 20,000,000 
(ย่ีสิบล้าน) บาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  
ทั้งนี้ ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนด

(6) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(7) การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี

(8) การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ 

(9) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ

(10) การเลิกกองทรัสต์

(11) กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ�าเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเรื่องให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา
และมีมติในเรื่องดังกล่าว

หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทรัสต์

(2) การประชุมวิสามัญ คือ การประชุมคราวอื่นที่มิใช่การประชุมสามัญประจ�าปีซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเมื่อมีรายการหรือเหต ุ
ที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ที่จ�าหน่ายได้แล้ว 
ทั้งหมด เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้ผู ้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอ 
เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนั้น ท้ังนี้ เมื่อมีผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้มีการเรียกประชุม 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข) ในกรณีเรื่องใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจ�าเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา 
และมมีตใินเรือ่งน้ัน ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จดัให้มกีารประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์ภายในหนึง่ 1 (หนึง่) เดอืน นบัแต่ได้รบั
หนังสือจากทรัสตี ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตุจ�าเป็นดังกล่าว

(ค) ในกรณีอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ�าเป็น หรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและมีมติในเรื่องนั้นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตุจ�าเป็นดังกล่าว
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การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท�าหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ 

ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม 
และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรือ่งท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตั ิหรอื
เพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณ ีรวมทัง้ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรือ่งดงักล่าว ท้ังน้ี ในกรณท่ีีมกีารขอมตขิองผูถื้อหน่วยทรสัต์  
ให้รวมถึงความเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้น โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทั่วไปจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม

(2) ในกรณีที่มีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ต้องจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันประชุม

ในกรณีท่ีมีประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้จัดส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น ๆ

ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ประกาศการนัดประชมุในหนงัสอืพิมพ์รายวันแห่งท้องถ่ินอย่างน้อย 1 (หน่ึง) ฉบบั ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนั 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มิได้ด�าเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
หนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากทรัสตีตามที่ได้ก�าหนดไว้ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีด�าเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการเรียกประชุม 
ท่ีก�าหนดดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน (ถ้ามี) จากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
แทนผู้จัดการกองทรัสต์ดังกล่าวได้ตามจริง

องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หน่ึงในสาม) ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ที่จ�าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมา 
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์น้ันได้เรียกนัดเพราะ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อต้ังทรัสต์ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น 
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
เชญิประชมุไปยังผูถื้อหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วันก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงัน้ีไม่บงัคับว่าจะต้องครบองค์ประชมุ

สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้ มีข้อจ�ากัดสิทธิ

ในการออกเสียงลงคะแนน

(1) ผูถื้อหน่วยทรสัต์ทีถื่อหน่วยทรสัต์เกินกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศ
ที่ กร.14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี หรือในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้ประกาศ
ก�าหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่ได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีทั่วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ 
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิหลกัท่ีมมีลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสบิ) ของมลูค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์

(ข) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช�าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญานี้

(ค) การเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไปของกองทรัสต์

(ง) การท�าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการต้ังแต่ 
20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใด 
จะสูงกว่า ท้ังน้ี ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องก�าหนด

(จ) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์

(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ

(ซ) การเลิกกองทรัสต์

อนึง่ มตขิองผูถื้อหน่วยทรสัต์ท่ีจะเป็นผลให้กองทรสัต์หรอืการจดัการกองทรสัต์มลีกัษณะทีขั่ดหรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดใน
ประกาศที ่สร. 26/2555 หรอืหลกัเกณฑ์อืน่ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์ฯ หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต์ฯ ให้ถือว่ามตนิัน้ไม่มผีลบังคับ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบการคัดเลือกและตรวจสอบด้วยว่าบุคลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศของ

ส�านักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์รวมกันเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 (ห้า) ปี ก่อนวันเริ่มเข้าท�างานกับบริษัท

(2) เป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มีอ�านาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด ตามคุณสมบัติ 
ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครด้วย
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ระบบการตดิตามดแูลคณุสมบัติของบคุลากร

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มรีะบบในการตดิตามดแูลให้บคุลากรทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิการของกองทรสัต์เป็นผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม  
โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานด�าเนินการ ดังนี้

(1) เมื่อกรรมการ/ผู ้บริหาร/ผู ้มีอ�านาจในการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับการแต่งต้ัง ฝ่ายกฎหมายและก�ากับ 
การปฏิบัติงานจะด�าเนินการแจ้งกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ�านาจในการจัดการดังกล่าวให้ทราบถึงลักษณะต้องห้าม 
ของการเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ�านาจในการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

(2) ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานด�าเนินการให้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ�านาจในการจัดการ กรอกข้อมูลและลงนาม 
ใน “แบบรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอ�านาจในการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 
เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์” เพ่ือรบัรองว่าบคุคลดังกล่าวไม่มลัีกษณะต้องห้าม และใน “แบบรายงานการมส่ีวนได้เสยี 
ของกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ�านาจในการจัดการ และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง” เพื่อแจ้งบริษัทให้ทราบถึงข้อมูลส่วนตัว 
และความสมัพันธ์กับผูเ้ก่ียวข้องของบคุคลดงักล่าว ซึง่บรษิทัจะใช้เป็นข้อมลูตรวจสอบการมส่ีวนได้เสยีของบคุคลดงักล่าว
ในการท�าธุรกรรมใด ๆ กับกองทรัสต์

(3) ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานด�าเนินการแจ้งให้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ�านาจในการจัดการจัดท�า “แบบรับรอง
ประวตับิคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้อี�านาจในการจดัการกองทรสัต์” และ “แบบรายงานการมส่ีวนได้เสยี
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้อง” และน�าส่งฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบติังาน อย่างน้อยปีละครัง้ 
หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรายงานทั้ง 2 แบบดังกล่าวข้างต้น

(4) หากมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ  ทีม่นียัส�าคญั ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏบิติังานจะรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ

(5) คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ส�านักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ
ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 (หนึง่) ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดในผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบคุคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ)

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ�าจากผู้จัดการกองทรัสต์ 
หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหาร
งานของผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�าให้ขาด 
ความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการ 
กองทรัสต์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษา 
ผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู ้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้จัดการกองทรัสต์  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี  

(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม  
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบริษัทย่อย  
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมนียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดอืน
ประจ�า หรอืถือหุน้เกิน 1% ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบริษัทย่อย

(9) พร้อมท่ีจะใช้ดลุยพินจิของตนอย่างเป็นอสิระและในกรณทีีจ่�าเป็นเพ่ือผลประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และพร้อมทีจ่ะ
คัดค้านการกระท�าของกรรมการอื่น ๆ หรือ ของฝ่ายจัดการ

(10) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่ส�าคัญของผู้จัดการกองทรัสต์

(11) มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ

(12) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู ้บริหารตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์

(13) ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย 
การประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงิน 
ในท�านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายนั้น  
ทั้งนี้ ในความผิดเก่ียวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็น 
การหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต

(14) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเห็นว่า คณะกรรมการทกุท่านมปีระสบการณ์และมคีณุสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสมแก่การด�ารงต�าแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กองทรัสต์ได้แต่งต้ัง บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงค�านึงถึงผลประโยชน ์

ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส�าคัญ โดยมุ่งเน้นการบริหารให้เป็นไปโดยความถูกต้องเป็นธรรมและต่อต้านธุรกิจคอรัปชั่น การเคารพ
สทิธิมนษุยชนและการปฏิบตัต่ิอผูใ้ช้แรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและดูแลรกัษา 
สิ่งแวดล้อม

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้ความส�าคัญและพึงปฏบิตัิ

ในการบรหิารกองทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้บรหิารกกองทรสัต์ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั ได้แก่ พระราชบญัญัติ 
หลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตลอดจนการยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและ 
เป็นธรรม ปฏิบตัต่ิอผูเ้ช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม และไม่โฆษณาชวนเชือ่หรอืเปิดเผยข้อความอนัเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดความสบัสน 
ความเข้าใจผดิและความเสยีหายต่อผูถื้อหน่วยทรสัต์ และนักลงทุนท่ัวไป ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอืน่ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะยาว

การเคารพสิทธิมนุษยชน	และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ท้ังสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ โดยตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่า 

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคคล โดยมีการสนับสนุนให้มีความเสมอภาคตามกฎหมาย การแสดงออก 
ซึง่ความคดิเห็นโดยเสร ีก�าหนดสทิธิในการท�างานตามกฎหมายแรงงาน สทิธิในการได้รบัสวัสดกิารสงัคม และการคดัเลอืกพนกังาน
เข้าปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการจ�ากัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
เนื่องด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเย็น 

โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้ด�าเนินการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็น 
ผู้ก�ากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งในการบริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ความส�าคัญกับ
การปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้เช่า โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เช่า โดยมุ่งเน้นการด�าเนิน
การด้านบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ รกัษามาตรฐานในการบรกิาร และส่งมอบงานบรกิารท่ีมคุีณภาพปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อผูเ้ช่า

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักและมุ่งให้ความส�าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

การลดผลกระทบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์
จงึสนับสนุนให้พนกังานใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยการเลอืกใช้อปุกรณ์ท่ีค�านงึถึงการประหยัดพลงังาน และส่งเสรมิให้มี
การน�าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ ตลอดจนรณรงค์การใช้พลงังานอย่างประหยัด และปฏบิติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครดั

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะท�าหน้าท่ีติดตามดูแล และตรวจสอบเพ่ือให ้

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีารปฏิบตังิานเป็นไปตามหลกัการด�าเนินธุรกิจ  ปฏิบติัหน้าท่ีโดยใช้ความรูค้วามสามารถเย่ียงผู้ประกอบวชิาชพี  
ปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน 
ไม่น�าข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม  

ในการด�าเนินการตรวจสอบภายใน ผู ้ตรวจสอบภายในจะด�าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของระบบควบคุมภายใน 
ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

(1) ก�าหนดปัจจัยเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของผู้จัดการกองทรัสต์ และท�าการประเมินความเส่ียง เพ่ือใช้ในการจัดท�า 
แผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี

(2) ด�าเนินการจัดท�าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี 

(3) น�าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีเพื่อขออนุมัติจากกรรมการอิสระ

(4) ด�าเนนิการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีท่ีได้รบัการอนุมตั ิและน�าเสนอรายงานการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้อง หรือ ผิดกฎระเบียบ หรือ ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายใน
ต่อกรรมการอิสระ

(5) กรณีพบการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประสานงานกับฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน 
เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบ เพื่อให้ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

(6) ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ จัดท�ารายงานการติดตามการแก้ไข และน�าเสนอ
ต่อกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ดูแลอย่าง 
ใกล้ชิดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของผู้จัดการ 
กองทรัสต์
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

กล่าวคอื ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตังิานจะร่วมกันดแูลให้การท�าธุรกรรมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดังน้ี

(1) ต้องเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก�าหนด และที่ส�าคัญต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์

(2) ต้องมีความสมเหตุสมผล กระท�าบนราคา และเงื่อนไขตลาดที่เป็นธรรม

(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท�าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม

(4) ผู้มีส่วนได้เสียในการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรม

โดยฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานจะท�าหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 
กองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านการด�าเนินการดังนี้

(1) รวบรวมรายชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน�าส่งข้อมูล
ให้ทรัสตีทุก 6 (หก) เดือน เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการระหว่างกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยง

(2) ตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมที่บุคคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์มีส่วนได้เสียหรือไม่ และจ�าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตี 
หรือขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนที่จะท�าธุรกรรมดังกล่าวหรือไม่

(3) หากเป็นธุรกรรมท่ีบุคคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย จะด�าเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจน�าเสนอธุรกรรมดังกล่าว 
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งเรื่องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ภายหลังจาก 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานจะด�าเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
น�าเสนอธุรกรรมดังกล่าวแก่ทรัสตี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าเป็นไปตามสัญญาก่อต้ังทรัสต์และกฎหมาย 
ทีเ่ก่ียวข้อง ท้ังนี ้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีส่�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด (และท่ีอาจมกีารประกาศ
เปลี่ยนแปลง) 

ภายหลงัจากทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบในการท�าธุรกรรมกับบคุคลเก่ียวโยงของกองทรสัต์ซึง่มส่ีวนได้เสยี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด โดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยเป็นส�าคัญเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�าเนินการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมนั้น  
ให้ด�าเนนิการเป็นไปตามทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ทรสัต ีและตามประกาศและกฎเกณฑ์ทีส่�านักงาน ก.ล.ต. 
ก�าหนด

ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ท่ีขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อื่นตามกฎเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด (และอาจมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลง) 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีในปีที่ผ่านมา
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันกับกองทรัสต์ มีดังต่อไปนี้

(1) รายการระหว่างกองทรัสต์กับบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ส�าหรับรอบ 
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลักษณะรายการ รายการ
มูลค่ารายการ
ปี พ.ศ. 2563

(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทย
พาณิชย์ จ�ากัด  
ในฐานะทรัสตี  
ของ กองทรัสต์ แต่งตั้ง  
บริษัท เอไอเอ็ม รีท 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
โดยมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาแต่งตั้ง 
ผู้จัดการกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม 
พื้นฐานใน 
การบริหารจัดการ 
กองทรัสต์

27.77 • รายการแต่งต้ังผู ้จัดการกองทรัสต์ดังกล่าว มีความ
สมเหตุสมผลเนื่องจากคณะกรรมการและผู ้บริหาร
ของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าเป็นอย่างดี

• อัตราค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน เป็นอัตราท่ีสามารถ 
เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู ้จัดการกองทรัสต์
ของกองทรัสต์อื่น โดยกองทรัสต์จะจ่ายค่าธรรมเนียม
พ้ืนฐานผู ้จัดการกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอัตรา 
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ 
กองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต�่าไม่น ้อยกว่า 
5,000,000 (ห้าล้าน) บาทต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 
แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ทั้งน้ีผู้จัดการกองทรัสต์มี
ความเหน็ว่า รายการดังกล่าวมคีวามสมเหตสุมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ค่าธรรมเนียม 
การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลัก 
ของกองทรัสต์

10.34 • รายการแต่งต้ังผู ้จัดการกองทรัสต์ดังกล่าว มีความ 
สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจของ 
กองทรัสต์

• อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ เป็นอัตราท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับ 
ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์
อื่น โดยกองทรัสต์จะจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอัตรา 
ไม่เกินร้อยละ 2.75 ของรายได้สุทธิจากสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
ท้ังน้ี ผู ้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว ่า รายการ 
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
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ลักษณะรายการ รายการ
มูลค่ารายการ
ปี พ.ศ. 2563

(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของ 
กองทรัสต์

11.14 • รายการบรหิารจดัการทรพัย์สนินี ้เป็นการให้ค่าตอบแทน 
พิเศษเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับผู ้จัดการกองทรัสต์ใน 
การบริหารทรัพย์สิน โดยค�านวณค่าตอบแทนดังกล่าว
จะขึ้นอยู่กับก�าไรจากการด�าเนินงานของกองทรัสต์ 
รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

• อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต ์  เป ็นอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 
แต่งตั้งผู ้จัดการกองทรัสต์เพ่ือเป็นแรงจูงในในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์
จะจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของ 
กองทรัสต์เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00  
ต่อปี ของก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรบัทรพัย์สนิหลกั 
ของกองทรัสต์ ท้ังน้ีผู ้จัดการกองทรัสต์มีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ค่าใช้จ่ายใน 
การด�าเนนิโครงการ  
(ค่าดูแลระบบ
สาธารณูปโภค 
ส่วนกลาง)

2.26 • ค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินโครงการเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผลเน่ืองจากค่าใช้จ่ายดูแลระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นใน 
การด�าเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยทรสัต์

• อัตราค่าใช ้จ ่ายในการดูแลระบบสาธารณูปโภค 
ส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญา โดยอัตราดังกล่าว
เป็นอัตราท่ีใกล้เคียงกับตลาด ท้ังน้ีผู้จัดการกองทรัสต ์
มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(2) รายการระหว่างกองทรัสต์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของกองทรัสต์  
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลักษณะรายการ รายการ
มูลค่ารายการ
ปี พ.ศ. 2563

(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ 
แต่งตัง้บรษิทัหลกัทรพัย์ 
จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
เป็นทรสัตีของกองทรสัต์

ค่าธรรมเนียม

ทรัสตี

12.91 • รายการแต่งตั้งทรัสตีดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจของกองทรัสต์

• อตัราค่าธรรมเนียมทรสัต ีเป็นอตัราทีส่ามารถเทียบเคียง 
ได้กับค่าธรรมเนียมทรัสตีของกองทรัสต์อื่น โดย 
กองทรัสต์จะจ่ายค่าธรรมเนียมทรัสตีเป็นรายเดือน
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมข้ันต�่าไม่น้อยกว่า  
5,000,000 (ห้าล้าน) บาทต่อปี ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ ท้ังนี้ผู ้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(3) รายการระหว่างกองทรัสต์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ 
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลักษณะรายการ รายการ
มูลค่ารายการ
ปี พ.ศ. 2563

(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ

กองทรัสต์ฝากเงินกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด

ดอกเบี้ยรับ 0.08 • รายการฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นรายการท่ี
สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการใช้บริการธนาคารทั่วไป

• อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการฝากเงิน เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งสามารถเทียบเคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั่วไป  
ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
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(4) รายการระหว่างกองทรัสต์กับบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ BIP ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลักษณะรายการ รายการ
มูลค่ารายการ
ปี พ.ศ. 2563

(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท โตชิบา ไทย
แลนด์ จ�ากัด เช่าพื้นที่
คลงัสนิค้าของกองทรสัต์

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

29.78 • ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 
จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินเดิมตั้งแต่ก่อนกองทรัสต์
เข้าลงทุนในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็น
ผู้เช่าท่ีมีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอย่างดี
มากกว่าผู้เช่ารายอื่นๆ 

• อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราท่ีตกลง 
ร่วมกันระหว่างกองทรัสต์และบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์  
จ�ากัด โดยมคีวามสอดคล้องกับโครงสร้างผลประกอบการ 
ในอดีตของทรัพย ์สินโครงการสวนอุตสาหกรรม 
บางกะดี ทั้งน้ี ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อัตราค่าเช่า
และค่าบริการเป็นอัตราท่ีสมเหตุสมผลและไม่ท�าให้
กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยกองทรัสต์ยังมีก�าไร 
จากการด�าเนินงานในระดับที่เหมาะสม

(5) รายการระหว่างกองทรัสต์กับ SFC ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของ SCC ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการสยามเฆมี 
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลักษณะรายการ รายการ
มูลค่ารายการ
ปี พ.ศ. 2563

(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ

SFC เช่าพ้ืนทีค่ลงัสนิค้า 
และถังเก็บสารเคมเีหลว 
ของกองทรัสต์

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

93.84 • ผูจ้ดัการกองทรสัต์เห็นว่า SFC ซึง่เป็นผูเ้ช่าทรพัย์สนิเดมิ 
ต้ังแต่ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี  
เป ็นผู ้ เช ่าท่ีมีความคุ ้นเคยกับทรัพย ์สินโครงการ 
สยามเฆมีเป็นอย่างดี มากกว่าผู้เช่ารายอื่นๆ และมี 
ความเชี่ยวชาญในการท�าหน้าท่ีดูแลและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง

• อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราท่ีตกลง 
ร่วมกันระหว่างกองทรัสต์และ SFC ทั้งนี้ ผู ้จัดการ 
กองทรัสต์เห็นว่า อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตรา
ที่สมเหตุสมผลและไม่ท�าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ 
โดยกองทรัสต์ยังมีก�าไรจากการด�าเนินงานในระดับ 
ที่เหมาะสม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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นโยบายการท�ารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์	 และบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายการท�ารายการระหว่างกองทรสัต์กับผูจ้ดัการกองทรสัต์ และบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกับผูจ้ดัการกองทรสัต์
ในอนาคต และมีแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง กล่าวคือ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานจะร่วมกันดูแลให้การท�าธุรกรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องตลอดจนไม่ขดักับกฎเกณฑ์ท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 
และที่ส�าคัญต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์

(2) ต้องมีความสมเหตุสมผล กระท�าบนราคา และเงื่อนไขตลาดที่เป็นธรรม

(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท�าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม

(4) ผู้มีส่วนได้เสียในการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรม

(5) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะน�าเสนอธุรกรรมดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ฝ่ายกฎหมาย
และก�ากับการปฏิบัติงานจะด�าเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจน�าเสนอธุรกรรมดังกล่าวแก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาก่อต้ังทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด (และที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
เปลี่ยนแปลง)
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ส่วนที่ 4

ฐานะทางการเงิน 
และผลการด�าเนินงาน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ด้วยกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่น�าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 

ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด รวมทั้งมีหน้าที่จัดส่งงบการเงินต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายในวันเดียวกับวันที่กองทรัสต์ได้ยื่นงบการเงิน
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีที่ท�าการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์

ประจ�ำปี ผู้สอบบัญชี หมำยเหตุ

2563 นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3734

บรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด

2562 นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3734

บรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด

2561 นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3734

บรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด

2560 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลาที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ประเภท หมำยเหตุ

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2563 ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีก�าหนดโดยสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2562 ถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2561 ถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2560 ถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน 
และผลการด�าเนินงาน
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล

(หน่วย : บาท)

งบดุล 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

สินทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน

279,567,092 184,439,274 80,706,516

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

7,154,611,440 6,649,200,000 2,406,718,751

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,501,777 74,358,408 19,852,001

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ 16,389 4,101 359,569

ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 3,864,993 2,791,598 311,609

ลูกหนี้จากกรมสรรพากร 1,054,534

รายได้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 3,129,285 2,867,287 7,382,414

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 2,272,855 2,904,972 -

สินทรัพย์อื่น 1,004,960 744,779 662,768

รวมสินทรัพย์ 7,485,968,791 6,917,310,419 2,517,048,162

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากดอกเบี้ยค้างจ่าย 6,476,039 4,466,234 408,263

เจ้าหนี้อื่น 4,178,686        1,249,821 2,234,848

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและส�ารองหนี้สิน 30,347,810 21,309,507 7,021,613

เงินมัดจ�ารับจากผู้เช่าและเงินประกันรายได้ค่าเช่า 132,447,841 114,992,184 55,580,484

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,149,690,788 1,670,625,000 698,000,000

รวมหนี้สิน 2,323,141,164 1,812,642,746 763,245,208

สินทรัพย์สุทธิ 5,162,827,627 5,104,667,673 1,753,802,954

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,669,375,000 4,669,375,000 1,550,000,000

ก�าไรสะสม 493,452,627 435,292,673 203,802,954

สินทรัพย์สุทธิ 5,162,827,627 5,104,667,673 1,753,802,954

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.1122 11.9757 11.3148

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด  
ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

426,250,000 426,250,000 155,000,000

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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งบก�าไรขาดทุน
(หน่วย : บาท)

งบก�ำไรขำดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2563

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2561

รายได้จากเงินลงทุน

รายได้ค่าเช่าและบริการ 586,127,479 337,642,569 175,141,298

รายได้ดอกเบี้ย 126,303 394,187 606,839

รวมรายได้ 586,253,782 338,036,756 175,748,137

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 27,772,382 17,502,232 10,809,675

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,909,760 8,519,430 5,339,941

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,391,042 1,056,138 619,510

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 21,485,966 9,373,436 2,284,089

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ 42,375,646 19,813,879 2,810,222

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 5,193,571 2,482,638 1,604,903

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ�าหน่าย 632,116 250,428 -

ค่าใช้จ่ายอื่น 2,037,758 1,612,377 1,905,495

ต้นทุนทางการเงิน 75,117,125 50,577,368 24,916,701

รวมค่าใช้จ่าย 188,915,366 111,187,926 50,290,536

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 397,338,416 226,848,830 125,457,601

รายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 687,635 630,233 51,017

ก�าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(2,747,362) 591,674 6,569

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

18,542,880 158,275,608 165,200,000

รวมรายการก�าไรสุทธิจากการเงินลงทุน 16,483,153 159,497,515 165,257,586

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 413,821,569 386,346,345 290,715,187
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงนิสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2563

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 413,821,569 386,346,345 290,715,187

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธ ิ
จากการด�าเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก  
(ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน:

ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์

(474,611,441) (4,069,057,640) (101,518,751)

ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (685,531,460) (366,002,229) (349,493,920)

ขายและรบัช�าระเงนิคนืทนุจากเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ 588,343,916 264,827,890 269,018,266

การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - (1,336,512) (173,276)

ต้นทุนทางการเงิน 75,117,125 50,577,368 24,916,701

ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับเพิ่มขึ้น (1,073,396) (2,479,989) 2,432,248

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (12,288) 355,468 (351,981)

ลูกหนี้จากกรมสรรพากรลดลง - 1,054,534 14,023,466

รายได้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเพิ่มขึ้น (12,519,118) (10,632,874) (7,268,161)

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง 632,117 (2,904,972) -

สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (260,181) (82,011) (645,868)

เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,928,865 (985,027) (98,504,573)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและส�ารองหนี้สินเพิ่มขึ้น 9,038,303 14,287,894 6,067,640

เงินมัดจ�ารับจากผู้เช่าและเงินประกันรายได้ค่าเช่า
เพิ่มขึ้น

17,455,658 59,411,700 5,359,984

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (687,635) (630,233) (51,017)

(ก�าไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

2,747,362 (591,674) (6,569)

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์

(18,542,880) (158,275,608) (165,200,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (83,153,484) (3,836,117,570) (110,680,624)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ - 3,119,375,000 -

เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว 887,065,788 972,625,000 108,000,000

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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งบกระแสเงนิสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2563

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2561

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (408,000,000) - -

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (355,661,615) (154,856,626) (88,179,500)

ดอกเบี้ยจ่าย (73,107,320) (46,519,397) (24,915,780)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 50,296,853 3,890,623,977 (5,095,280)

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (32,856,631) 54,506,407 (115,775,904)

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี/งวด 74,358,408 19,852,001 135,627,905

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี/งวด 41,501,777 74,358,408 19,852,001

(หน่วย : บาท)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

  

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็  
อินดสัเทรียล โกรท 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์                   
เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (กองทรัสต์ฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียด 
เงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และ                    
งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย                     
การบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตามแนวปฏิบติั
ทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน                          
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ          
จากกองทรัสต์ฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วน         
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ              
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า                              
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูล ท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดงัต่อไปน้ี 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 7,155 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 96 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนดงักล่าวไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคา
ตลาดเทียบเคียงไดส้ าหรับเงินลงทุนอย่างเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ จึงก าหนดมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าว โดยอา้งอิงจากราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้
ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ ตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีส าคญัเก่ียวกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงการ
ก าหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติท่ีส าคญั ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าว 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว โดยการสอบถามและพิจารณาขอบเขตในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินเทคนิคและแบบจ าลองท่ีเลือกใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม ตลอดจนพิจารณาความสม ่าเสมอของการใช้เทคนิคและแบบจ าลอง  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได้สอบทาน
ข้อมูลและข้อสมมติหลักท่ีใช้ในการประเมิน  โดยการสอบถามและเปรียบเทียบข้อมูลประมาณการผลการ
ด าเนินงานกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทรัสตฯ์เพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์
ในการประมาณผลการด าเนินการดังกล่าว และตรวจสอบกับสัญญาเช่า ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่า
ยติุธรรมตามแบบจ าลองและขอ้สมมติขา้งตน้  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ฯ 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ฯตามท่ีกล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล              
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯทราบเพื่อให้มี                 
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว โดยการสอบถามและพิจารณาขอบเขตในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินเทคนิคและแบบจ าลองท่ีเลือกใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม ตลอดจนพิจารณาความสม ่าเสมอของการใช้เทคนิคและแบบจ าลอง  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได้สอบทาน
ข้อมูลและข้อสมมติหลักท่ีใช้ในการประเมิน  โดยการสอบถามและเปรียบเทียบข้อมูลประมาณการผลการ
ด าเนินงานกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทรัสตฯ์เพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์
ในการประมาณผลการด าเนินการดังกล่าว และตรวจสอบกับสัญญาเช่า ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่า
ยติุธรรมตามแบบจ าลองและขอ้สมมติขา้งตน้  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ฯ 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ฯตามท่ีกล่าวข้างตน้ และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล              
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯทราบเพื่อให้มี                 
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ฯต่องบการเงิน 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตาม                   
แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และรับผิดชอบเก่ียวกบั
การควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสต์ฯในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ ์
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทรัสตฯ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสตฯ์ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด                 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง          
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ฯต่องบการเงิน 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตาม                   
แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และรับผิดชอบเก่ียวกบั
การควบคุมภายในท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสต์ฯในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ ์
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทรัสตฯ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสตฯ์ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด                 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง          
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน            
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี การ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ               
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จดัท า 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ัดการ
กองทรัสต์ฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทรัสตฯ์
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะ          
ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน 
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป          
ของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทรัสต์ฯตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

รายงานประจ�าปี 2563 137
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ             
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีข้าพเจา้ใช้
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน            
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี การ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ               
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสตฯ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จดัท า 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูจ้ัดการ
กองทรัสต์ฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทรัสตฯ์
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะ          
ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน 
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป          
ของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทรัสต์ฯตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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 6  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ             
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีข้าพเจา้ใช้
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 7 279,567,092          184,439,274          
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
   ตามมูลค่ายติุธรรม 8 7,154,611,440       6,649,200,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9, 18 41,501,777            74,358,408            
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 18 16,389                   4,101                     
ลูกหน้ีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 10, 18 3,864,993              2,791,598              
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,129,285              2,867,287              
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 2,272,855              2,904,972              
สินทรัพยอ่ื์น 1,004,960              744,779                 
รวมสินทรัพย์ 7,485,968,791       6,917,310,419       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงิน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้น
เจา้หน้ีจากดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,476,039              4,466,234              
เจา้หน้ีอ่ืน 18 4,178,686              1,249,821
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสิน 18, 19.4 30,347,810            21,309,507            
เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า 18, 19.3 132,447,841          114,992,184          
เงินกูย้มืระยะยาว 11 2,149,690,788       1,670,625,000       
รวมหนีสิ้น 2,323,141,164       1,812,642,746       
สินทรัพย์สุทธิ 5,162,827,627       5,104,667,673       
สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 4,669,375,000       4,669,375,000       
กาํไรสะสม 13 493,452,627          435,292,673          
สินทรัพย์สุทธิ 5,162,827,627       5,104,667,673       

-                             -                             
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 12.1122                 11.9757                 
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 426,250,000          426,250,000          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตฯ์มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองหรือระดมทุนท่ีทยอยตดัจ่ายคงเหลือ 2 ลา้นบาท หากตอ้งรับรู้
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งจาํนวน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจะเหลือเท่ากบั 5,161 ลา้นบาท และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือ 12.1068 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562
รายได้
รายไดค่้าเช่าและบริการ 18 586,127,479         337,642,569         
รายไดด้อกเบ้ีย 18 126,303                394,187                
รวมรายได้ 586,253,782         338,036,756         
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 15.1, 18 27,772,382           17,502,232           
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 15.2, 18 12,909,760           8,519,430             
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15.3 1,391,042             1,056,138             
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 15.4, 18 21,485,966           9,373,436             
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 15.5, 18 42,375,646           19,813,879           
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 5,193,571             2,482,638             
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 632,116                250,428                
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,037,758             1,612,377             
ตน้ทุนทางการเงิน 75,117,125           50,577,368           
รวมค่าใช้จ่าย 188,915,366         111,187,926         
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 397,338,416         226,848,830         
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 687,635                630,233                
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,747,362)            591,674                
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
   และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 18,542,880           158,275,608         
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 16,483,153           159,497,515         
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 413,821,569         386,346,345         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 397,338,416         226,848,830         
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 687,635                630,233                
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,747,362)            591,674                
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
   และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 18,542,880           158,275,608         
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี 413,821,569         386,346,345         
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 -                            3,119,375,000      
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 14 (355,661,615)        (154,856,626)        
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 58,159,954           3,350,864,719      
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 5,104,667,673      1,753,802,954      
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 5,162,827,627      5,104,667,673      

-                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 413,821,569         386,346,345         
ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
   ซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (474,611,441)        (4,069,057,640)     
   ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (685,531,460)        (366,002,229)        
   ขายและรับชาํระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 588,343,916         264,827,890         
   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                            (1,336,512)            
   ตน้ทุนทางการเงิน 75,117,125           50,577,368           
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ (เพิ่มข้ึน) ลดลง (12,288)                 355,468                
   ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับเพิ่มข้ึน (1,073,396)            (2,479,989)            
   ลูกหน้ีจากกรมสรรพากรลดลง -                            1,054,534             
   รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึน (12,519,118)          (10,632,874)          
   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (เพิ่มข้ึน) ลดลง 632,117                (2,904,972)            
   สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน (260,181)               (82,011)                 
   เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,928,865             (985,027)               
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสินเพิ่มข้ึน 9,038,303             14,287,894           
   เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค่้าเช่าเพิ่มข้ึน 17,455,658           59,411,700           
   กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (687,635)               (630,233)               
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,747,362             (591,674)               
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
      และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (18,542,880)          (158,275,608)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (83,153,484)          (3,836,117,570)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ -                            3,119,375,000      
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาว 887,065,788         972,625,000         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (408,000,000)        -                            
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (355,661,615)        (154,856,626)        
ดอกเบ้ียจ่าย (73,107,320)          (46,519,397)          
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 50,296,853           3,890,623,977      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (32,856,631)          54,506,407           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 74,358,408           19,852,001           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9) 41,501,777           74,358,408           

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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(หน่วย: บาท)

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 413,821,569         386,346,345         
ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
   ซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (474,611,441)        (4,069,057,640)     
   ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (685,531,460)        (366,002,229)        
   ขายและรับชาํระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 588,343,916         264,827,890         
   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                            (1,336,512)            
   ตน้ทุนทางการเงิน 75,117,125           50,577,368           
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ (เพิ่มข้ึน) ลดลง (12,288)                 355,468                
   ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับเพิ่มข้ึน (1,073,396)            (2,479,989)            
   ลูกหน้ีจากกรมสรรพากรลดลง -                            1,054,534             
   รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึน (12,519,118)          (10,632,874)          
   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (เพิ่มข้ึน) ลดลง 632,117                (2,904,972)            
   สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน (260,181)               (82,011)                 
   เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,928,865             (985,027)               
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสินเพิ่มข้ึน 9,038,303             14,287,894           
   เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค่้าเช่าเพิ่มข้ึน 17,455,658           59,411,700           
   กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (687,635)               (630,233)               
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,747,362             (591,674)               
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
      และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (18,542,880)          (158,275,608)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (83,153,484)          (3,836,117,570)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ -                            3,119,375,000      
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาว 887,065,788         972,625,000         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (408,000,000)        -                            
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (355,661,615)        (154,856,626)        
ดอกเบ้ียจ่าย (73,107,320)          (46,519,397)          
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 50,296,853           3,890,623,977      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (32,856,631)          54,506,407           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 74,358,408           19,852,001           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9) 41,501,777           74,358,408           

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ฯ 
 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  

(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งข้ึน
ตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะ
ผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 
กองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งโดยไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน
ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว การลงทุนของกองทรัสตฯ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

อสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสงัหาริมทรัพย ์
โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ จงัหวดัสมุทรสาคร กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 

และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 

และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการดาตา้เซฟ จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการทิพย ์7 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้องเยน็  

 และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการทิพย ์8 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารโรงงาน               

และส านกังาน 
โครงการเอสซีซี จงัหวดัสมุทรปราการ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน ถงัเกบ็สารเคมีเหลว 

อาคารคลงัสินคา้ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีระยะเวลา
การเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

โครงการสวนอุตสาหกรรม 
 บางกะดี 

จงัหวดัปทุมธานี สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

(หน่วย: บาท)

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 413,821,569         386,346,345         
ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
   ซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (474,611,441)        (4,069,057,640)     
   ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (685,531,460)        (366,002,229)        
   ขายและรับชาํระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 588,343,916         264,827,890         
   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                            (1,336,512)            
   ตน้ทุนทางการเงิน 75,117,125           50,577,368           
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ (เพิ่มข้ึน) ลดลง (12,288)                 355,468                
   ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับเพิ่มข้ึน (1,073,396)            (2,479,989)            
   ลูกหน้ีจากกรมสรรพากรลดลง -                            1,054,534             
   รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึน (12,519,118)          (10,632,874)          
   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (เพิ่มข้ึน) ลดลง 632,117                (2,904,972)            
   สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน (260,181)               (82,011)                 
   เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,928,865             (985,027)               
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสินเพิ่มข้ึน 9,038,303             14,287,894           
   เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค่้าเช่าเพิ่มข้ึน 17,455,658           59,411,700           
   กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (687,635)               (630,233)               
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,747,362             (591,674)               
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
      และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (18,542,880)          (158,275,608)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (83,153,484)          (3,836,117,570)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ -                            3,119,375,000      
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาว 887,065,788         972,625,000         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (408,000,000)        -                            
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (355,661,615)        (154,856,626)        
ดอกเบ้ียจ่าย (73,107,320)          (46,519,397)          
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 50,296,853           3,890,623,977      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (32,856,631)          54,506,407           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 74,358,408           19,852,001           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9) 41,501,777           74,358,408           

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

1 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ฯ 
 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  

(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งข้ึน
ตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะ
ผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 
กองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งโดยไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน
ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว การลงทุนของกองทรัสตฯ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

อสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสงัหาริมทรัพย ์
โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ จงัหวดัสมุทรสาคร กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 

และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 

และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการดาตา้เซฟ จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการทิพย ์7 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้องเยน็  

 และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการทิพย ์8 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารโรงงาน               

และส านกังาน 
โครงการเอสซีซี จงัหวดัสมุทรปราการ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน ถงัเกบ็สารเคมีเหลว 

อาคารคลงัสินคา้ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีระยะเวลา
การเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

โครงการสวนอุตสาหกรรม 
 บางกะดี 

จงัหวดัปทุมธานี สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

(หน่วย: บาท)

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 413,821,569         386,346,345         
ปรับกระทบรายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
   ซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (474,611,441)        (4,069,057,640)     
   ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (685,531,460)        (366,002,229)        
   ขายและรับชาํระเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 588,343,916         264,827,890         
   การรับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                            (1,336,512)            
   ตน้ทุนทางการเงิน 75,117,125           50,577,368           
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ (เพิ่มข้ึน) ลดลง (12,288)                 355,468                
   ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับเพิ่มข้ึน (1,073,396)            (2,479,989)            
   ลูกหน้ีจากกรมสรรพากรลดลง -                            1,054,534             
   รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึน (12,519,118)          (10,632,874)          
   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (เพิ่มข้ึน) ลดลง 632,117                (2,904,972)            
   สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน (260,181)               (82,011)                 
   เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,928,865             (985,027)               
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและสาํรองหน้ีสินเพิ่มข้ึน 9,038,303             14,287,894           
   เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค่้าเช่าเพิ่มข้ึน 17,455,658           59,411,700           
   กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (687,635)               (630,233)               
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,747,362             (591,674)               
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
      และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (18,542,880)          (158,275,608)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (83,153,484)          (3,836,117,570)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ -                            3,119,375,000      
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาว 887,065,788         972,625,000         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (408,000,000)        -                            
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (355,661,615)        (154,856,626)        
ดอกเบ้ียจ่าย (73,107,320)          (46,519,397)          
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 50,296,853           3,890,623,977      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (32,856,631)          54,506,407           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 74,358,408           19,852,001           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9) 41,501,777           74,358,408           

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรียล โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ฯ 
 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  

(“กองทรัสตฯ์”) เป็นกองทรัสตฯ์ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ท่ีก่อตั้งข้ึน
ตามสญัญาก่อตั้งทรัสตล์งวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งบริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะ
ผูก่้อตั้งทรัสต์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ 
กองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งโดยไม่มีก าหนดอายุของกองทรัสต์ฯ และเป็นกองทรัสต์ฯประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยทรัสต์จากผูถื้อหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ฯมีวตัถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสตแ์ละเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้มืสถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัประเภทอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย)์ และทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วน
ควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว การลงทุนของกองทรัสตฯ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

อสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะการถือครองอสงัหาริมทรัพย ์
โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ จงัหวดัสมุทรสาคร กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 

และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเยน็ 

และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการดาตา้เซฟ จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการทิพย ์7 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้องเยน็  

 และสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าความเยน็ 
โครงการทิพย ์8 จงัหวดัสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารโรงงาน               

และส านกังาน 
โครงการเอสซีซี จงัหวดัสมุทรปราการ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน ถงัเกบ็สารเคมีเหลว 

อาคารคลงัสินคา้ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีระยะเวลา
การเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

โครงการสวนอุตสาหกรรม 
 บางกะดี 

จงัหวดัปทุมธานี สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารคลงัสินคา้ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2592) 

2 

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

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย ์             
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ฯ บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด                    
บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด และบริษัท ชีวาทัย จ ากัด                                    
(มหาชน) ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทิพย ์7-8 โครงการเอสซีซี โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี ตามล าดบั 

 ปัจจุบันกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทสิทธิการเช่าของ
โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี นวนคร ตามมติอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ 
เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2563 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้ งน้ีผู ้จัดการกองทรัสต์ฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

2.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 กองทรัสตฯ์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัน้ี  

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของก าไร
สุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้น 
ไดแ้ก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ทั้งน้ี 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี 
เวน้แต่กรณีท่ีกองทรัสตฯ์มีการเพิ่มทุน กองทรัสตฯ์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ัง
ต่อรอบปีบญัชีไดเ้พื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตเ์ดิม  

 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึง ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  การหักก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ

กองทรัสตฯ์ รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสตฯ์ 

(2)  การหักดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินท่ีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวนหรือแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 

รายงานประจ�าปี 2563 149
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(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีก าไรสะสมท่ีอา้งอิงจากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสต์ฯ
ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่า   
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวด
ถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดย
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสต์ฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

4. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  
ก่อนปีปัจจุบัน  กองทรัสต์ฯจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน                
การบญัชีฉบบัท่ี 106  เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน แต่เม่ือมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าใหม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  น้ีข้ึนเพื่อบงัคบัใช้กบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กิจการ”) 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ฯมีก าไรสะสมท่ีอา้งอิงจากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรัสต์ฯ
ตามขอ้มูลขา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสตฯ์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่        
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่า   
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้น 
และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวด
ถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดย
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทรัสต์ฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

4. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  
ก่อนปีปัจจุบัน  กองทรัสต์ฯจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน                
การบญัชีฉบบัท่ี 106  เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน แต่เม่ือมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าใหม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  น้ีข้ึนเพื่อบงัคบัใช้กบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กิจการ”) 
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แนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีโดยไม่อ้างอิงถึงมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้ส่วน
เร่ืองท่ีแนวปฏิบัติไม่ได้ก าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย           
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
แนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดหลักการบัญชีเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่าของรายการ                  
ต่าง ๆ เช่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึง
เคร่ืองมือทางการเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้สินทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหกัออกจากส่วน
ของเจา้ของ นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนอ
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบัติทางบัญชีมีข้อก าหนดบางประการท่ี
แตกต่างไปจากขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยการเปล่ียน
มาใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไร
สะสม ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีน้ีโดยไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ และมีการอนุโลม
ให้รายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเดิมกิจการอาจได้เคยบันทึกเป็นรายการรอตัดจ่ายไวแ้ละ                
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยใหกิ้จการทยอยตดัต่อไปไดต้าม
ระยะเวลาคงเหลือ 
การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯท่ีเป็น
สาระส าคญั ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  

- กองทรัสตฯ์ไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงิน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนดไว้
ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

- กองทรัสต์ฯเลือกตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี                     
1 มกราคม 2563 ต่อไป โดยมียอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียรอตดับญัชี ณ วนัท่ี                    
1 มกราคม 2563 จ านวน 3 ลา้นบาท และมีอายคุงเหลืออีก 4 ปี 8 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
กองทรัสตฯ์ จะแสดงค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออกจากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
5.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุญัญาเช่า  

ข) รายได้ดอกเบีย้และต้นทุนทางการเงิน 

รายไดด้อกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงินบนัทึกเป็นรายได้และค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึง
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค) ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กองทรัสต์ฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน  ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยตน้ทุนในการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการไดม้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 กองทรัสต์ฯจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั            

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 กองทรัสตฯ์ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

รายงานประจ�าปี 2563 153



6 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กองทรัสต์ฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กองทรัสตฯ์ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกัน ซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตัดจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกองทรัสต์ฯคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตามสญัญาอีกต่อไป  

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 
ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กองทรัสตฯ์บนัทึกค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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5.3  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสตฯ์มีสิทธิในเงินลงทุน  

  ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและตน้ทุนโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสต์ฯตอ้งจ่าย
เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือม
ราคา  

  ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินโดยอา้งอิงราคา
ประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยและสมาคม 
ผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย (ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะ)  

  ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยถื์อเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ 
เบิกใช ้

5.5 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีหรือค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามท่ีจ่ายจริงใน

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ค่าท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์ค่าใชจ่้ายรอการตดั
บญัชีท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะทยอยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 
5 ปี ตลอดระยะเวลาคงเหลือ และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มและเก่ียวข้องโดยตรงกับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กองทรัสตฯ์จะแสดงค่าใชจ่้ายดงักล่าวหกัออก
จากส่วนทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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5.6  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทรัสต์ฯ 

หรือถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
กองทรัสตฯ์ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ ทรัสตี และบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯ ทรัสตี และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทรัสต์ฯ ผูบ้ริหารส าคญัและกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกองทรัสตฯ์ 

 ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์  
บริษทั งานสมบูรณ์ จ ากดั  ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 
บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์อง 

 โครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 
บริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 
บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทรัสตี 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ของทรัสตี 
บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ ่(1) 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ ่(1) 
บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (1) 
บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จ  ากดั บริษทัยอ่ยของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเอสซีซี 
บริษทั โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการ 

 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
(1)  บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ (ถือหน่วยทรัสตท์ั้งส้ินร้อยละ 10) ตั้งแต่วนั

จดัตั้งกองทรัสต์ฯ และถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนลดลงภายหลงัการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562) จึงส้ินสุดการเป็น                
ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ท่ีถือหน่วยทรัสตร้์อยละ 10 นบัแต่วนัดงักล่าว 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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5.7 การแบ่งปันส่วนทุน 
  กองทรัสตฯ์บนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

5.8 ภาษีเงินได้ 
  กองทรัสต์ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ฯได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

ประเทศไทย 

5.9 ประมาณการหนีสิ้น 
กองทรัสตฯ์จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากองทรัสตฯ์จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกองทรัสตฯ์สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.10 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

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

  ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทรัสตฯ์จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั 
 ในการจดัท างบการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ 
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี  

6.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 กองทรัสต์ฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีฐานอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  โดยมูลค่า
ยุติธรรมดงักล่าวใชว้ิธีการพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละไม่มีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใชเ้ทียบเคียงไดโ้ดยตรง ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าว ไดแ้ก่ อตัราการเช่าพื้นท่ี อตัราค่าเช่า อตัราการข้ึนค่าเช่า อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขาย

ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า 
ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียง
ทางดา้นเครดิตสภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินใน
ระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อ
มูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 184,439 80,707 
ซ้ือเงินลงทุน 685,531 366,002 
จ าหน่าย/รับช าระเงินคืนทุน (587,656) (264,198) 
รับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 1,336 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (2,747) 592 
ยอดคงเหลือปลายปี 279,567 184,439 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิด
ทหารไทย ธนไพบูลย ์จ านวนรวม 7 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไดป้ระกาศการยกเลิก
กองทุนขา้งตน้ระหว่างวนัท่ี 26 - 27 มีนาคม 2563 และไดด้ าเนินการตามขั้นตอน การเลิกกองทุนแลว้เม่ือ
วนัท่ี 10 เมษายน 2563 มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวแสดงตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนประกาศล่าสุด คือ วนัท่ี 24 หรือ 25 มีนาคม 2563 หลงัปรับปรุงดว้ยเงินคืน
ทุนท่ีได้รับในระหว่างปี ปัจจุบนักองทุนดงักล่าวอยู่ระหว่างการช าระบญัชี มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนในท่ีสุด
ข้ึนอยูก่บัจ านวนเงินท่ีกองทุนเหล่านั้นจะไดรั้บจากการช าระบญัชี 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 184,439 80,707 
ซ้ือเงินลงทุน 685,531 366,002 
จ าหน่าย/รับช าระเงินคืนทุน (587,656) (264,198) 
รับรู้ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 1,336 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (2,747) 592 
ยอดคงเหลือปลายปี 279,567 184,439 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิด
ทหารไทย ธนไพบูลย ์จ านวนรวม 7 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไดป้ระกาศการยกเลิก
กองทุนขา้งตน้ระหว่างวนัท่ี 26 - 27 มีนาคม 2563 และไดด้ าเนินการตามขั้นตอน การเลิกกองทุนแลว้เม่ือ
วนัท่ี 10 เมษายน 2563 มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวแสดงตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนประกาศล่าสุด คือ วนัท่ี 24 หรือ 25 มีนาคม 2563 หลงัปรับปรุงดว้ยเงินคืน
ทุนท่ีได้รับในระหว่างปี ปัจจุบนักองทุนดงักล่าวอยู่ระหว่างการช าระบญัชี มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนในท่ีสุด
ข้ึนอยูก่บัจ านวนเงินท่ีกองทุนเหล่านั้นจะไดรั้บจากการช าระบญัชี 
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8. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิรรม 
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยร์วมถึงสังหาริมทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กลุม่กรรมสิทธ์ิ     
โครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็ 804,700 936,500 804,700 953,000 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 544,200 542,500 544,200 558,100 
โครงการดาตา้เซฟ 192,100 200,100 192,100 204,300 
โครงการทิพย ์7 599,000 632,800 599,000 641,800 
โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค                  

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) 101,519 137,700 101,519 136,600 
โครงการทิพย ์8 998,000 1,086,400 998,000 991,400 
โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 474,611 474,611 - - 
กลุม่สิทธิการเช่า     
โครงการเอสซีซี 2,771,057 2,815,000 2,771,057 2,834,000 
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 300,000 329,000 300,000 330,000 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 6,785,187 7,154,611 6,310,576 6,649,200 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 6,649,200 2,406,719 
ซ้ือเงินลงทุน 474,611 4,069,058 
รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 12,257 15,148 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 18,543 158,275 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 7,154,611 6,649,200 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสต์ฯประมาณ มูลค่ายุติธรรมเงินของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวน 7,155                   
ลา้นบาท (ราคาทุน 6,785 ลา้นบาท) และ 6,649 ลา้นบาท (ราคาทุน 6,311 ลา้นบาท) ตามล าดบั โดยใชร้าคา
ประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ขอ้
สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราการเช่าพื้นท่ี อตัราค่าเช่า อตัราการข้ึนค่าเช่า 
อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์
ตามวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) และผลกระทบต่อมูลค่า เม่ือสมมติฐานเปล่ียนสรุปไดด้งัน้ี 
 

สมมติฐาน 

ผลกระทบต่อ              
มูลค่ายติุธรรมเม่ืออตัรา
ตามขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึน 

อตัราการเช่าพื้นท่ี (ร้อยละ) 90.00 - 100.00 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 
อตัราการข้ึนค่าเช่า (ร้อยละต่อปี) 0.00 - 3.00 มูลค่ายติุธรรมเพิม่ข้ึน 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 9.00 - 9.50  มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ) 6.50 มูลค่ายติุธรรมลดลง 

8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่
เกีย่วข้อง 
ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการ เจดบัเบ้ิลยูดี               
แปซิฟิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการทิพย ์7 เป็นจ านวนเงินรวม 2,140 ลา้นบาท               

ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
เป็นจ านวนเงินรวม 102 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง)  

ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการทิพย ์8 โครงการเอสซีซี และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี เป็นจ านวนเงินรวม 4,069 ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง)  

ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสตฯ์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี เป็นจ านวนเงินรวม 475                
ลา้นบาท (รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดับเบ้ิลยูดี               
แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 โครงการดาตา้เซฟ และโครงการชีวาทยั 
อมตะซิต้ี ได้จดจ านองค ้ าประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินและกองทรัสต์ฯได้น าสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยใ์นโครงการเอสซีซี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีไปจดทะเบียนหลกัประกนัทาง
ธุรกิจกบัสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
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8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์ 

 กองทรัสต์ฯได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี (ไม่รวมเงินฝากธนาคาร) เป็นจ านวนเงิน 1,735 ลา้นบาท                 
โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 33.83 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (2562: 4,700 ลา้นบาท โดยคิด
เป็นอตัราร้อยละ 152.94 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี)  

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสตฯ์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปน้ี 

 2563 2562 

 ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี             ยอดคงเหลือ                               
อตัราดอกเบ้ีย

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

เงินฝากธนาคาร     
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 41,502 0.05 - 0.10 74,358 0.375 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,502  74,358  

10. ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตาม                 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 2563 2562 

ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,943 269 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน    - 2,523 

รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,943 2,792 
ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 920 - 
คา้งช าระเกิน 3 เดือน 2 - 

รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 922 - 
รวมลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 3,865 2,792 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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11. เงินกู้ยืมระยะยาว 
   (หน่วย: พนับาท) 

  2563 2562 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,151,764 1,670,625 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,073) - 
รวม 2,149,691 1,670,625 

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

 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 108 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ในคราวเดียวเม่ือครบ 4 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 กองทรัสต์ฯได้กู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 973 ล้านบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสในระยะเวลา 10 ปี และเร่ิมจ่ายคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายนปี 2565 

 เม่ือวนัท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2563 กองทรัสตฯ์ไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 889 ลา้นบาท             
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและ
ช าระคืนเงินตน้ให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี นับจากวนัท่ีเบิกใช้เงินกู้คร้ังแรก โดยกองทรัสต์ฯไดน้ าเงินกูย้ืม
จ านวน 408 ลา้นบาท ไปช าระเงินกูย้มืท่ีไดกู้ย้มืมาในระหวา่งปี 2560 และ 2561  

 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิภายใตส้ัญญาประกนัภยั การโอนสิทธิรับเงินภายใตส้ัญญาเช่า 
และสญัญาตกลงกระท าการ การจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและการน าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไป
จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 

 ภายใตส้ัญญากูย้มืเงิน กองทรัสตฯ์จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงินในเร่ือง Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio และ Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio เป็นตน้ 
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12. ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
  เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ฯได้จัดตั้ งกองทรัสต์ฯมีทุนจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหน่วยทรัสตจ์ านวน 155 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท  

 ในระหวา่งปี 2562 กองทรัสตฯ์ไดเ้สนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนโดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมและ
ประชาชนทัว่ไปจ านวนรวม 271.25 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 
11.5 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 3,119 ลา้นบาท  

รายการของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตส์รุปไดด้งัน้ี 
 2563 2562  

 
มูลค่า

หน่วยทรัสต ์
จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

มูลค่า
หน่วยทรัสต ์

จ านวน
หน่วย จ านวนเงิน 

 (บาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) (บาท) (พนัหน่วย) (พนับาท) 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์       
ตน้ปี 10.0 - 11.5 426,250 4,669,375 10.0 155,000 1,550,000 
เพิ่มทุนในระหว่างปี  - - 11.5 271,250 3,119,375 
ปลายปี  426,250 4,669,375  426,250 4,669,375 

13. ก าไรสะสม 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 435,293 203,803 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 397,338 226,849 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 688 630 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (2,747) 592 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 18,543 158,275 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ (355,662) (154,856) 
ยอดคงเหลือปลายปี 493,453 435,293 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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14. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั จากผลการด าเนินงานส าหรับงวด อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 
27 กมุภาพนัธ์ 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 0.2047 87,254 
13 พฤษภาคม 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 0.2047 87,254 
13 สิงหาคม 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี                                 

1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 0.2100 89,511 
11 พฤศจิกายน 2563 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 2563 0.2150 91,643 
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.8344 355,662 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 0.1985 30,768 
7 พฤษภาคม 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 0.1822 28,241 
12 กรกฎาคม 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 เมษายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 0.2430 37,665 
12 พฤศจิกายน 2562 ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2562 0.1365 58,183 
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.7602 154,857 

15. ค่าใช้จ่าย 
15.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 
(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
(2) ค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ฯไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์น         

ท่ีได้มาของกองทรัสต์ฯในแต่ละคราว และค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างทรัพยสิ์นท่ีจ าหน่ายไปของกองทรัสต์ฯ
ในแต่ละคราว และราคาประเมินท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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15.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 
 ทรัสตีของกองทรัสต์ฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตฯ์ (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ซ่ึง
ค านวณโดยผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ และรับรองโดยทรัสตี ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

15.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์คิดเป็นรายเดือนตามท่ีจ่ายจริง 

15.4 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ (อตัราดงักล่าว       

ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั) จากกองทรัสตฯ์ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็น
อตัราไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของก าไรจาก
การด าเนินงานส าหรับทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตฯ์  

(3) ค่านายหนา้ในการท่ีผูเ้ช่ารายยอ่ยต่อสัญญาเช่าและบริการ และค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่ารายยอ่ย
รายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ว่าง โดยค านวณเป็นอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีกองทรัสตฯ์จะไดรั้บจากผูเ้ช่ารายยอ่ย 

15.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 กองทรัสต์ฯมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ  เช่น  ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง                             

ค่าประกนัภยั ภาษีโรงเรือน และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินการ เป็นตน้ 

16. การรับประกนัการจ่ายช าระค่าเช่า 
การรับประกันค่าเช่าส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  โครงการเจดับเบ้ิลยูดี  แปซิฟิค  โครงการ             
ดาตา้เซฟ และโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ยอมผกูพนัตนในฐานะผูรั้บประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตฯ์
จะได้รับจากผูเ้ช่าและในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผูเ้ช่า ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นและสัญญาตกลงกระท าการ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าภายใต้สัญญาเช่าทรัพยสิ์น                
หากผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่าหรือช าระค่าเช่าไม่ครบเต็มจ านวนตามท่ีระบุในสัญญาเช่าทรัพย์สิน  บริษัท                 
เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงจะช าระค่าเช่าส่วนท่ีผูเ้ช่าไม่ไดช้ าระหรือช าระไม่ครบ
เตม็จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตฯ์จนครบเตม็จ านวนค่าเช่าตามท่ีระบุในสญัญา 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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17. มาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
บริษทั ทิพยโ์ฮลด้ิง จ ากดั ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีใหแ้ก่กองทรัสตฯ์เป็น
รายไตรมาส หากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ฯเขา้ลงทุนคร้ังแรกในโครงการ
ทิพย ์7 เป็นจ านวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปี
นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2563) และตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่า
เช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์ฯเป็นรายไตรมาสในโครงการทิพย ์8 ภายในระยะเวลา 2 ปี 
นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2564) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ี
กองทรัสตฯ์คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา 

บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ตกลงท่ีช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่
กองทรัสต์ฯเป็นรายไตรมาส ในกรณีท่ีผูเ้ช่าพื้นท่ีตามสัญญาเช่าฉบบัเดิมไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุสัญญา
ดงักล่าวหรือไม่ไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการลูกคา้ฉบบัใหม่กบักองทรัสตฯ์เม่ือครบก าหนดอายุสัญญาเช่าฉบบั
เดิม และหากมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีไดรั้บจริงในปีใดมีจ านวนนอ้ยกวา่ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า
(ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2565) โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ี
ระบุสัญญา 

บริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่าท่ีได้รับจากอาคารท่ีเช่าประเภท            
ถงัเก็บสารเคมีเหลวท่ีไดรั้บจริงให้แก่กองทรัสตฯ์เป็นรายไตรมาส หากในปีใดมีจ านวนนอ้ยกว่าค่าเช่ารวม
ต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ส้ินสุดเดือน
สิงหาคม 2565)โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุสัญญา 

 บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ตกลงท่ีจะช าระส่วนท่ีขาดจากค่าเช่ารวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์ฯเป็นราย              
ไตรมาส หากมีค่าเช่าท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตฯ์เขา้ลงทุนในโครงการชีวาทยั อมตะซิต้ีเป็นจ านวน
น้อยกว่าค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสต์ฯคาดการณ์ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ (ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2566) โดยค่าเช่ารวมต่อปีท่ีกองทรัสตฯ์ คาดการณ์ไวจ้ะเป็นไปตามท่ีระบุ
ในสัญญา 
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18. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กองทรัสตฯ์มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯ และบุคคลหรือกิจการ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั    
รายไดค้่าเช่าและบริการ 258,922 158,014 อตัราตามสญัญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 82 257 อตัราตลาด 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์    
 ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน 27,772 17,502 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.1 
 ค่าธรรมเนียมในการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

 (รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุน) 14,611 - ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.1 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12,910 8,519 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.2 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ                                    
ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์   

 

 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ 10,346 4,441 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.4 
 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 11,140     4,932 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.4 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ    
 ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 4,326 3,057 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.5 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการด าเนินการ 23,524 9,144 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15.5 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสต์ฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,502 74,358 

ลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ค้างรับ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 4 

ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,943 2,792 

เจ้าหนีอ่ื้น   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,722 710 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,357 9,970 

เงินมัดจ ารับจากผู้เช่าและเงินประกนัรายได้ค่าเช่า   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,957 20,350 

19. ภาระผูกพนั 
19.1 กองทรัสตฯ์มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

19.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะต้องจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการในอนาคตท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวนประมาณ 23 ลา้นบาท และ
ใน 2 - 29 ปีขา้งหนา้ (ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2592) เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ปีละ 23 ลา้นบาท      

19.3  กองทรัสตฯ์จะตอ้งส่งมอบดอกผลสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค่้าเช่าของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุ 18 ให้แก่ผูเ้ช่าและคู่สัญญาในจ านวนเท่ากบัท่ีกองทรัสต์ฯไดรั้บ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 มียอดท่ีตอ้งช าระในอนาคตจ านวนประมาณ 1 ลา้นบาท (2562: 2 ลา้นบาท) 

19.4 ภายใตส้ัญญาเช่า กองทรัสตฯ์มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีตอ้งจ่าย
ส าหรับอาคารห้องเยน็โครงการแปซิฟิค ห้องเยน็  โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี           
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และโครงการเอสซีซี ภาระผกูพนัดงักล่าวท าใหก้องทรัสตฯ์ตอ้งส ารองเงินทุน
เพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป (เฉพาะโครงการเอสซีซี ตั้งแต่สิงหาคม 2562                    
เป็นตน้ไป) 
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 ภาระผกูพนัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) หากค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจริงมีจ านวนมากกว่าส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพร้อมกบั
ยอดคงเหลือจากปีก่อน ผูเ้ช่าหรือบริษทั สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) ตกลงว่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
จ านวนท่ีมากกวา่ส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพร้อมกบัยอดคงเหลือดงักล่าว 

(2) หากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงมีจ านวนน้อยกว่าส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
กองทรัสต์ฯจะยกยอดคงเหลือนั้นไปเป็นส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาส าหรับปี            
ต่อ ๆ ไป 

(3) ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค และโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อสัญญา
ออกไปหรือในกรณีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัสัญญาโดยความผิดของกองทรัสตฯ์ 
กองทรัสต์ฯตกลงจะคืนยอดคงเหลือของส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมด 
(หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช)้  

ส าหรับโครงการเอสซีซี เม่ือครบก าหนดระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า และช่วง
ระยะเวลา 20 ปีนับแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าอนัเน่ืองมาจาก
เหตุผิดนัดสัญญาโดยความผิดของกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯตกลงจะคืนยอดคงเหลือของส ารอง
เงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมด (หลงัหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งช่วงระยะเวลา 
10 ปี นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า และช่วงระยะเวลา 20 ปี นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า หรือระหวา่งท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช)้  

(4) ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค และโครงการเจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) ในกรณีท่ีมีการเลิกสญัญาเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัผดิสัญญาโดยความผิดของ
ผูเ้ช่าตามท่ีระบุในสัญญา ผูเ้ช่าตกลงช าระเงินให้แก่กองทรัสต์ฯในจ านวนเท่ากบัส ารองเงินทุนเพื่อ
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าส้ินสุดลงไปจนครบระยะเวลาการเช่าหรือ
ระยะเวลาการเช่าท่ีไดมี้การต่ออายอุอกไป 

ส าหรับโครงการเอสซีซี ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าน้ีอนัเน่ืองมาจากเหตุผิดนดัสัญญาโดยความผิด
ของบริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีระบุในสัญญาเช่า กองทรัสตฯ์จะไม่คืนส ารองเงินทุนเพื่อ
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีคงเหลือ รวมทั้ งยอดคงเหลือใด ๆ ให้แก่บริษทั สยามเฆมี จ ากัด 
(มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือประมาณการหน้ีสินจากการส ารองเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาท่ีตอ้งจ่ายจ านวนประมาณ 10 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นบาท) 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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20. 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 ดังนั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในระหว่างปี กองทรัสตฯ์มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสามรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 229 ลา้นบาท  
ซ่ึงมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2562: จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 128 ลา้นบาท) 

21. การบริหารความเส่ียง 
 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทรัสต์ฯ ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ 
และเงินกูย้ืมระยะยาว กองทรัสตฯ์ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

21.1 ความเส่ียงด้านเครดติ 
กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับ และเงินฝากกบั
สถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ี โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกองทรัสตฯ์อาจตอ้งสูญเสียจากความเส่ียง
ดา้นเครดิตคือมูลค่าตามท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์บริหารความเส่ียงโดยการก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าพื้นท่ีและบริการล่วงหนา้ 
นอกจากน้ี กองทรัสต์ฯยงัเรียกเก็บเงินมัดจ ารับจากผูเ้ช่าและเงินประกันรายได้ค่าเช่ารวมถึงการได้
รับประกนัการจ่ายช าระค่าเช่าและมีมาตรการลดความเส่ียงในการสูญเสียรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ดงันั้น
กองทรัสตฯ์จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากความเส่ียงดา้นเครดิต 
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 เงินฝากกบัธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหนี้ 
 กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงด้านเครดิตของเงินฝากกับธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหน้ีไม่สูงมากนัก 

เน่ืองจากกองทรัสตฯ์มีเงินฝากกบัธนาคารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมิน
โดยสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี กองทรัสต์ฯใช้วิธีการ
กระจายการลงทุนและเลือกลงทุนในกองทุนเปิดซ่ึงลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีระดบัความเส่ียงค่อนขา้งต ่า  

21.2  ความเส่ียงด้านตลาด 
 กองทรัสต์ฯมีความเส่ียงด้านตลาด ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงกองทรัสต์ฯบริหารความเส่ียง

ดงักล่าว ดงัน้ี 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 กองทรัสตฯ์มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินกู้ยืมระยะยาว กองทรัสต์ฯจะ
พิจารณาคดัเลือกเงินลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานและติดตามขอ้มูลข่าวสารอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน นอกจากน้ี กองทรัสตฯ์จะติดตามสภาวการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน และทิศทางอตัราดอกเบ้ียเพื่อก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับความเส่ียง 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                  
ดอกเบ้ียคงท่ี 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                  
ท่ีแทจ้ริง                 

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - 13 267 280 0.45 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42 - - 42 0.05 - 0.10 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะยาว 2,150 - - 2,150 3.64 - 3.96 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 
อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                  
ดอกเบ้ียคงท่ี 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                  
ท่ีแทจ้ริง                 

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 184 184 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74 - - 74 0.375 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะยาว 1,671 - - 1,671 4.44 - 4.66 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  
ผลกระทบต่อก าไรของกองทรัสตฯ์จากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ีย
ของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ผลกระทบต่อก าไร  
(ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

เงินกูย้มืระยะยาว 0.5% (10.7) 
 (0.5%) 10.7 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าข้ึนโดยใช้สมมติฐานว่าจ านวนเงินกูย้ืมและตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี
ตลอด 1 ปี ดงันั้น การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียมีผลตลอด 1 ปีเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือ
พยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต  

21.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องคือ ความเส่ียงท่ีกองทรัสต์ฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากท่ี
กองทรัสตฯ์ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความ
ตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีกองทรัสตฯ์จะตอ้งน าไปช าระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

กองทรัสตฯ์มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยจดัใหมี้การติดตามและวางแผนเก่ียวกบั
กระแสเงินสดเพื่อใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตฯ์ 
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รายละเอียดการครบก าหนดช าระของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงพิจารณา
จากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 
เม่ือ        

ทวงถาม 
ภายใน                     

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี 
ไม่มี

ก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ย                         
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 260 13 7 - - 280 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42 - - - - 42 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะยาว - - 1,349 803 - 2,152 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

 
เม่ือ        

ทวงถาม 
ภายใน                          

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี 
ไม่มี

ก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ย                         
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 184 - - - - 184 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74 - - - - 74 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะยาว - - 811 860 - 1,671 

22. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกองทรัสต์ฯ คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน                   
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทรัสตฯ์  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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23. ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธีิวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงิน 
วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทรัสตฯ์มีเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม                               
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     
กองทุนเปิด - 260 7 267 
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 13 - - 13 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม - - 7,155 7,155 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม                             
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     
กองทุนเปิด - 184 - 184 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม - - 6,649 6,649 

เน่ืองจากเงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสต์ฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราดอกเบ้ียในตลาด กองทรัสต์ฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

กองทรัสต์ฯมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและเคร่ืองมือทาง  
การเงิน ดงัน้ี 

ก) เงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุน ซ่ึงผูจ้ดัการ
กองทรัสตฯ์พิจารณาแลว้ว่าเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้เงินลงทุนกองทุนเปิดท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรมในระดบั 3 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

ข) เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรมแสดงมูลค่ายติุธรรม
ตามวิธีและสมมติฐานท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8   
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ค) เงินฝากประจ ารวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้นแสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ง) เงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมจากระดบั 2 ไประดบั 3 ส าหรับ
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 7 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
24.1  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดอ้นุมติัการเขา้ลงทุน               

ในอสังหาริมทรัพย ์ประเภทกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ในมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 2,350 ลา้นบาท 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม ปัจจุบนัผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯอยู่ระหว่าง           
การขออนุมติัการลงทุนและการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตด์งักล่าวจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

24.2  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ฯคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564
คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอตัรา 0.2175 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ โดยก าหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวนัท่ี                  
23 มีนาคม 2564 

25.  การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทของผู ้จัดการกองทรัสต์ฯ เม่ือวันท่ี                               

24 กมุภาพนัธ์ 2564 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของผู้จัดการ 
กองทรัสต์
สรุปผลการด�าเนินงานปี 2563

ในรอบปี 2563 กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ คือ อาคาร
โรงงานในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ มีพ้ืนที่อาคารให้เช่ารวม 17,120.00 ตารางเมตร จากการลงทุนเพ่ิมเติมดังกล่าวท�าให้  
ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 กองทรสัต์มพ้ืีนทีใ่ห้เช่าอาคารคลงัห้องเย็น อาคารคลงัสนิค้า และอาคารโรงงานรวมท้ังสิน้ 144,406.10 
ตารางเมตร และมีความจุของถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่ารวม 85,580.00 กิโลลิตร

ในรอบปี 2563 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทั้งหมดทุกโครงการ มีอัตราการเช่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 100 

รายได้
ส�าหรับผลการด�าเนินงานส�าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวมจ�านวน 586.25 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 248.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.43 จากปีก่อนหน้า โดยรายได้รวมของกองทรัสต์ในปี 2563 ประกอบด้วยรายได้ 
จากการให้เช่าและบริการจ�านวน 586.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของรายได้รวม และรายได้ดอกเบี้ยรับจ�านวน 0.13  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของรายได้รวม โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมกองทรัสต์ในปี 2563 มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
รวมถึงการรับรู้รายได้จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพ่ิมเติมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีอัตราการเช่าท่ีร้อยละ 100  
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ได้ทันทีนับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

ค่าใช้จ่าย
ในรอบปี 2563 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 188.92 ล้านบาท1 เพิ่มขึ้น 77.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.91 จาก 

ปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของขนาดทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในรอบปี 2563 โดยหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน 
โครงการจ�านวน 42.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.56 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์จ�านวน 27.77 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 10.27 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จ�านวน 21.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
12.11 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า และต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�านวน  
75.12 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 24.54 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากกองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการกู้ยืมเพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563   

1 ด้วยปัจจุบันกองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนท่ีสนใจในกองทรัสต์เป็นจ�านวนมาก ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเพ่ือให้เกิด 

  ความเข้าใจอย่างถูกต้องและทั่วถึง จึงได้ต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางต่าง ๆ  

  การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม การจัดสัมมนา สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ประจ�าปี 2564 เป็นจ�านวนไม่เกิน 1.00 ล้านบาท     

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใช้จ่ายประกาศต่าง ๆ เว็ปไซต์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือสิ่งพิมพ์ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์) ซึ่งจะถูกจัดรวมเป็น 

  ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ก�าไรจากการลงทุนสุทธิ
ในรอบปี 2563 กองทรัสต์มีก�าไรจากการลงทุนสุทธิจ�านวน 397.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.78 ของรายได้ทั้งหมด  

เพิ่มขึ้น 170.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.16 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเติบโตของรายได้ที่เกิดจาก
ทรพัย์สนิท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุนเพ่ิมเตมิ  นอกจากน้ี ในปี 2563 กองทรสัต์ยังมกี�าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 18.54 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจ�าปี ส่งผลให้ในปี 2563 
กองทรัสต์มีการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานเท่ากับ 413.82 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าเป็นจ�านวน 27.48  
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.11
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ฐานะทางการเงิน
สินทรพัย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 7,485.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 568.66 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.22 จากสนิทรพัย์รวม ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยหลกัประกอบด้วยเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ตามมลูค่า 
ยุติธรรมจ�านวน 7,154.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.57 ของสินทรัพย์รวม ปรับเพ่ิมสูงขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นจ�านวน 505.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.60 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
หลักจากการลงทุนเพิ่มเติมและมูลค่าทรัพย์สินทางการบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินประจ�าปี  

หน้ีสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีหน้ีสินรวมจ�านวน 2,323.14 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 510.50 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 28.16 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยหลักประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 2,149.69 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของหนี้สินรวม เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปีก่อนหน้า 479.07 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ือใช้สนับสนุน 
การลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี เงินกู้ยืมระยะยาวท้ังหมดคิดดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR 
ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับร้อยละ 28.72 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม  
ซึ่งยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งระบุไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม  
หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  
(Investment Grade)

สินทรพัย์สุทธิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิท้ังสิ้น 5,162.83 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนท่ีได้รับจากผู้ถือ 
หน่วยทรัสต์จ�านวน 4,669.38 ล้านบาท และก�าไรสะสมจ�านวน 493.45 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.1122 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 11.9757 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จากก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการด�าเนินงานในรอบปี

สภาพคล่อง
ส�าหรับปี 2563 กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 83.15 ล้านบาท โดยหลักเกิดจาก 

การลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมรวมท้ังสิ้น 1 โครงการ คือ อาคารโรงงานในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ และมีกระแสเงินสดสุทธิ 
ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 50.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 887.07 ล้านบาท  
ซึ่งมีจ�านวนมากกว่าเงินสดจ่ายจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ 
หน่วยทรัสต์จ�านวนรวมกัน 763.66 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน 73.11 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
กองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวนทั้งสิ้น 41.50 ล้านบาท

การวิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการงบการเงิน 
และผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ในช่วงปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดท�าประมาณการงบก�าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ีคาดคะเน 
ตามสถานการณ์สมมติ ส�าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2563 หลังจากกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติม และได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 โดยประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมเท่ากับ 0.8188 บาท 
ต่อหน่วย ส�าหรับผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาประมาณการดังกล่าว กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
เข้าลงทุนเพ่ิมเติมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยส�าหรับรอบผลประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) รวมทั้งสิ้น 0.8246 บาท 
ต่อหน่วย1 ซึ่งสูงกว่าประมาณการ

1 ค�านวณจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนส�าหรับรอบผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หรือ รอบผลประกอบการ  
  11 เดือน รวมทั้งสิ้น 0.7559 บาทต่อหน่วย
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน 
หรือการด�าเนินงานในอนาคต

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคภัยอื่นใดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาด
รุนแรง และมาตรการการจัดการการแพร่ระบาดดังกล่าวโดยรัฐบาล เช่น มาตรการปิดเมือง รวมถึงเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ และความสามารถในการช�าระค่าเช่าและค่าบรกิาร
ของผู้เช่าในทรัพย์สินของกองทรัสต์ในบางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์ได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงหรือส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจให้เช่าอาคารห้องเย็น อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน และถังเก็บสารเคมีเหลว และภาพรวมการด�าเนิน
งานของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน โดยปัจจุบันกองทรัสต์มีโครงสร้างการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่สามารถ 
ช่วยบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดจากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ การกระจายตัวของผู้เช่าในหลากหลาย
กลุม่ธุรกิจและกลุม่อตุสาหกรรม ซึง่ส่งผลให้ไม่มกีารกระจกุตวัของความเสีย่งในกลุม่ธุรกิจหรอือตุสาหกรรมใดเป็นส�าคญั นอกจากน้ี  
กองทรัสต์ยังมีสัดส่วนการลงทุนในกรรมสิทธิ์ต่อสิทธิการเช่าร้อยละ 48 ต่อ 52 และมีสัดส่วนของสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 6 ปี 
รวมทัง้สิน้ประมาณร้อยละ 31.46 ของรายได้รวม ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  อนัเป็นการช่วยสร้างเสถียรภาพในช่วงภาวะตลาด
ที่อาจมีความผันผวนได้ อย่างไรก็ดี ในปี 2564 กองทรัสต์มีแผนการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพ  
มีความหลากหลายและการกระจายตัวของกลุ่มผู้เช่า ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงคาดว่าการลงทุนเพ่ิมเติมดังกล่าว 
จะก่อให้เกิดความมั่นคงต่อรายได้ของกองทรัสต์อย่างต่อเนื่องในอนาคต
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ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ของกองทรัสต์
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