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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ข้อมูลที่ส ำคัญของกองทรัสต์ 

1.1 สรุปข้อมูลส ำคัญของกองทรัสต์ 

ช่ือกองทรัสต์  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า 

 อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) 

ผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) 

ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 
(โครงการ TIP7)   

มลูคา่ที่ตราไว้ 10 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,550,000,000 บาท 

อายกุองทรัสต์ ไมม่ีก าหนดอาย ุ 

ประเภทของกองทรัสต์ ไมใ่ห้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกิจในตลาดทุน พ.ศ.2550 เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกรรมในตลาดทนุ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกหลกัทรัพย์
ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เสนอขายต่อประชาชน และน าหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ภายหลงัจากการน าหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะสามารถท าการซือ้/
ขายหน่วยทรัสต์ผ่านระบบ “การซือ้/ขายหน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์  

เมื่อกองทรัสต์น าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์แล้ว ผู้ จดัการ
กองทรัสต์ได้น าทรัพย์สินหลกัดงักล่าวในครัง้แรกนีไ้ปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า  การให้ใช้
พืน้ท่ีที่มีการเรียกเก็บคา่ตอบแทน และการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการเชา่หรือให้ใช้พืน้ท่ีหรือทรัพย์สนิท่ีให้เชา่ 
ในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นคลงัสินค้าในพืน้ที่บางพลีดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมาย



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 
หน้าที่ 2 

หรือแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ด าเนินการได้ โดยการมอบหมายหรือแต่งตัง้จะ
เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญานี ้กฎหมาย และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 

การด าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ จะอยู่ภายใต้การควบคุมและ
ก ากบัดแูลโดยทรัสตี เพื่อให้การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแหง่สญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศอื่นๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
โครงสร้ำงกองทรัสต์ 
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2. กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญในปี 2560 

ในปี 2560 กองทรัสต์มีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัดงันี ้

วันที่ รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญในปี 2560 

13 ธนัวาคม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้รับอนุมตัิจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

22 ธนัวาคม ก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

26 ธนัวาคม กองทรัสต์น าเงินที่ได้จากการระดมทุนจากสถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบันและ

ประชาชนทัว่ไปทจ านวนทัง้สิน้  2,140 ล้านบาทเข้าลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร

คลงัห้องเย็นและอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการท าความเย็น และอาคารคลงัสินค้า ของกลุ่ม

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั 

 
โดยผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี ได้ด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2561  
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3. ข้อมูลของอสังหำริมทรัพย์ที่ลงทุน 

3.1 ลักษณะของทรัพย์สินที่ลงทุน 

กองทรัสต์จะมุง่เน้นลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้กองทรัสต์มี
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุครัง้แรกในกรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน อาคารคลงัห้องเย็น และกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัการท าความเย็น และ
อาคารคลงัสินค้า ของกลุ่ม JWD เนือ้ที่ดินรวมประมาณ 50 ไร่ 2 งาน 50.80 ตารางวา พืน้ที่อาคาร
รวม 36,908.00 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

• กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเย็น และกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์
ที่เก่ียวกับการท าความเย็น ในโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น จ านวน 2 อาคาร แบ่งเป็น 2 ยูนิต 
ตัง้อยู่ที่ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวดัสมทุรสาคร เนือ้ที่ดิน 21 ไร่ 1 งาน 97.80 
ตารางวา พืน้ท่ีอาคาร 17,562.00 ตารางเมตร 

• กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน อาคารคลงัห้องเย็น และกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์
ที่เก่ียวกบัการท าความเย็น ในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ านวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยนูิต 
ตัง้อยู่ที่ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 
เนือ้ที่ดิน 16 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา พืน้ท่ีอาคาร 10,058.00 ตารางเมตร 

• กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินค้า ในโครงการดาต้าเซฟ จ านวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยนูิต 
ตัง้อยู่ที่ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 
เนือ้ที่ดิน 12 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา พืน้ท่ีอาคาร 9,288.00 ตารางเมตร  

 
3.1.2 กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาคารคลงัสินค้า ของ TIP ในโครงการทิพย์ 7 จ านวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยนูิต 

เนือ้ที่ดินรวม 34 ไร่ 3 งาน 79.20 ตารางวา พืน้ที่อาคารรวม 21,651.10  ตารางเมตร ตัง้อยู่ที่ถนน
เลยีบคลองสง่น า้ชลหารพิจิตร ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  
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3.1.3 ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

• ที่ดนิ อำคำรคลังห้องเยน็ และสังหำริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับกำรท ำควำมเยน็ และอำคำรคลังสนิค้ำของกลุ่ม JWD 

ล ำดับ โครงกำร 
เลขที่
อำคำร 

พืน้ที่อำคำร
ประมำณ (ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร 
โฉนดที่ดิน  
เลขที่ 

ขนำดที่ดิน 
อำยุอำคำร 
ประมำณ (ปี) 

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินที่มี 
ผู้ เช่ำ 

(ประมำณ) 
ไร่ งำน ตร.วำ ที่ดิน อำคำร 

1 โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 6 13,632.00 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวพร้อมส านกังาน 

157963 21 1 97.8 

5.42 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ✓ 

2 โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 7 3,930.00 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียว 
2.08 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ✓ 

3 โครงการเจดบัเบิล้ยดูี   แปซิฟิค - 10,058.00 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวพร้อมส านกังาน 

85905 16 1 97 4.01 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ✓ 

4 โครงการดาต้าเซฟ - 9,288.00 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมส านกังาน 2 ชัน้ 

85904 12 2 56 4.16 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ✓ 

  รวม 36,908.00   50 2 50.8     
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• ที่ดนิและอำคำรคลังสนิค้ำ ของ TIP  

ล ำดับ โครงกำร 
เลขที่
อำคำร 

พืน้ที่อำคำร
ประมำณ (ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร 
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนำดที่ดิน 
อำยุอำคำร 
ประมำณ (ปี) 

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่มีผู้ เช่ำ (ประมำณ) 

ไร่ งำน ตร.วำ ที่ดิน อำคำร 

1 โครงการทิพย์ 7 PD2 5,701.50 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวพร้อมชัน้ลอย 

128496 
144679 

9 1 28.50 2.46 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ✓ 

2 โครงการทิพย์ 7 PD4 5,292.00 128498 7 2 17.10 2.67 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ✓ 

3 โครงการทิพย์ 7 PD5 4,804.00 128499 7 - 33.60 2.46 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ✓ 

4 โครงการทิพย์ 7 PD6 3,940.70 128500 6 2 44.00 3.33 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ✓ 

5 โครงการทิพย์ 7 PD7 1,912.90 3572 4 1 56.00 3.42 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ ✓ 

  รวม 21,651.10   34 3 79.20     

 
ทีม่า : ข้อมูลของกลุ่ม JWD จาก JWD PCS JPAC และ BJL และข้อมูลทีดิ่นและอาคารคลงัสินค้าของโครงการทิพย์ 7 จาก TIP 
หมายเหต ุ : ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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ลักษณะของอำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้แรกมีดังนี ้

1) อำคำรคลังห้องเยน็และสังหำริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับท ำควำมเยน็ 

อาคารคลงัห้องเย็นและอปุกรณ์ที่เก่ียวกบัท าความเยน็ ตัง้อยูใ่นท าเลที่เป็นยทุธศาสตร์ที่ส าคญัเหมาะแก่การเป็นศนูย์
เก็บและกระจายวตัถดุิบและสนิค้าแช่แข็งที่ดี อาคารคลงัห้องเย็นสามารถรองรับการจดัการสนิค้าที่ต้องการความเย็น
อณุหภมูิระหวา่ง -22 ถึง 20 องศาเซลเซียส โดยเป็นระบบท าความเย็นจากระบบสว่นกลางจ่ายให้กบัพืน้ท่ีตา่งๆ การ
ออกแบบตวัอาคารค านึงถึงระยะห่างของช่วงเสา อาคารมีความกว้างประมาณ 50 ถึง 140 เมตร และมีความยาว
ตัง้แต่ 90 ถึง 120 เมตร มีการจัดแบ่งพืน้ที่ภายในมีการแบ่งแยกห้อง โดยค านึงถึงการใช้งานและการปฏิบตัิการที่
สะดวก คลอ่งตวั  มีความปลอดภยั ลดปัญหาในการขนถ่ายสินค้าเข้าและออก ที่อาจเกิดขึน้ได้ในช่วงเวลาที่มีการใช้
บริการของลกูค้าจ านวนมาก พืน้อาคารมีความทนทานตอ่การใช้งาน สามารถรับน า้หนกัได้ 5 ตนัตอ่ตารางเมตร และ
มีเพดานสูงถึง 9 เมตร ซึ่งเหมาะกับการน าสินค้าเข้าและออก และการขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุก ซึ่งอาคาร
คลงัสนิค้าถกูออกแบบให้มีประตสู าหรับขนถ่ายสนิค้า และอปุกรณ์ช่วยปรับระดบัพืน้ให้มีความลาดชนัท่ีเหมาะสมกบั
ความสงูของรถขนสนิค้าเพื่ออ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสนิค้า 

ส าหรับสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ก่ียวกบัการท าความเย็น มีองค์ประกอบที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ระบบท าความเย็น 
2. ระบบละลายน า้แขง็ 
3. Mobile Pallet Racking System 
4. คอมเพรสเซอร์เป็นแบบโรตาร่ีสกรูอดัไอ 
5. ระบบไฟฟ้าส ารอง และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
6. ระบบไฟฟ้าหลกัขนาด 22 กิโลโวลต์ 
7. เพดานห้องเย็น ผนงัห้องเย็น และประตเูข้าออกห้องเย็นเป็นชนิดไอโซวอล์ล  

 

 
รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัห้องเย็น  
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รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายในของอาคารคลงัห้องเย็น 

 
2) อำคำรคลังสนิค้ำส ำเร็จรูปประเภทอำคำรเดี่ยว 

มีลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียวพร้อมชัน้ลอยและสว่นส านกังาน หลงัคาท าจากแผ่นโลหะที่มีฉนวนกนัความร้อนและ
สนัหลงัคาระบายอากาศ ซึง่ก่อสร้างในบริเวณพืน้ท่ีที่มีรัว้กัน้หรือแบง่ขอบเขตพืน้ท่ีเป็นสดัสว่นพร้อมด้วยพืน้ท่ีจอดรถ
และพืน้ที่ส าหรับขนถ่ายสินค้า ทัง้นี ้อาคารคลงัสินค้าให้เช่าที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกจะเป็นอาคารคลังสินค้าที่
พฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐานแต่สามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ เช่าแต่ละรายได้ ขนาดของ
อาคารคลงัสนิค้าให้เช่าสว่นใหญ่มีขนาดประมาณ 1,900 ถึง 5,700 ตารางเมตร โดยอาคารมีความกว้างประมาณ 37 
ถึง 102 เมตร และมีความยาวตัง้แต ่48 ถึง 156 เมตร โดยพืน้อาคารสามารถรับน า้หนกัได้ 3 ถึง 5 ตนัตอ่ตารางเมตร 
 

 
รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการดาต้าเซฟ) 
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รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการดาต้าเซฟ) 

 

 
รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการทิพย์ 7) 
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รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการทิพย์ 7) 

 
ทีม่า: JWD และ TIP 
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ส ำหรับทรัพย์สนิที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้แรกสำมำรถสรุปลักษณะกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินเป็นตำรำงได้ดังนี ้

ประเภททรัพย์สิน อำคำรคลังห้องเย็นและอำคำรคลังสินค้ำของกลุ่ม JWD อำคำรคลังสินค้ำของ TIP 

ลักษณะการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ 

(ภาพรวม) 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัห้องเย็นและสังหาริมทรัพย์ที่เก่ียวกับการท าความ

เย็น และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า  

ที่ดิน เนือ้ที่รวมประมาณ 50 ไร่ 2 งาน 50.80 ตร.วา ที่ดิน เนือ้ที่รวมประมาณ 34 ไร่ 3 งาน 79.20 ตร.วา 

สิ่งปลกูสร้าง จ านวน 4 อาคาร 4 ยนิูต พืน้ที่อาคารรวม 36,908.00 ตร.ม. สิ่งปลกูสร้าง จ านวน 5 อาคาร 5 ยนิูต พืน้ที่อาคารรวม 21,651.10 ตร.ม. 

ลักษณะการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ (แยกตามโครงการและที่ตัง้

ของทรัพย์สิน) 

โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  จ านวน 2 อาคาร 2 ยนิูต (17,562.00 ตร.ม.) โครงการทิพย์ 7 

 

จ านวน 5 อาคาร 5 ยนิูต  (.21,651.10 ตร.ม.) 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  จ านวน 1 อาคาร 1 ยนิูต (10,058.00 ตร.ม.) 

โครงการดาต้าเซฟ   จ านวน 1 อาคาร 1 ยนิูต (9,288.00 ตร.ม.) 

อายอุาคารเฉลี่ย/1 (ปี) 4.36 2.76 

ทีม่า JWD และ TIP  
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 /1 อายอุาคารเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอายอุาคารถ่วงน ้าหนกัด้วยพืน้ทีอ่าคารในทกุโครงการ 
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แผนที่แสดงที่ตัง้ของทรัพย์สนิที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้แรก 

• ท ำเลที่ตัง้ 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกตัง้อยู่ใน โครงการแปซิฟิคห้องเย็น มหาชัย จังหวดัสมุทรสาคร โครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค สวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการดาต้าเซฟ สวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ โครงการทิพย์ 
7 บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ตามล าดบั รวมทัง้สิน้ 4 แหง่ ใน 3 จงัหวดั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.  ทรัพย์สินประเภทคลังห้องเยน็ 

โครงการ แปซิฟิค ห้องเย็น 
ผู้พฒันา PCS 
สถานท่ีตัง้ ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

- กรุงเทพมหานคร 47 กม. 
- สนามบินสวุรรณภมูิ 71 กม.  
- ทา่เรือกรุงเทพฯ 42 กม. 
- ทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั 153 กม.  

จ านวนอาคาร อาคารคลงัห้องเย็น จ านวน 2 อาคาร แบง่เป็น 2 ยนูิต 
 

โครงการ เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 
ผู้พฒันา JPAC 
สถานท่ีตัง้ ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

- กรุงเทพมหานคร 58 กม. 
- สนามบินสวุรรณภมูิ 33 กม.  
- ทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั 97 กม.  
- ทา่เรือน า้ลกึมาบตาพดุ 146 กม. 

จ านวนอาคาร อาคารคลงัห้องเย็น จ านวน 1 อาคาร แบง่เป็น 1 ยนูิต 
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2. ทรัพย์สินประเภทคลังสินค้ำ 

โครงการ ดาต้าเซฟ 
ผู้พฒันา BJL 
สถานท่ีตัง้ ต าบลนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

- กรุงเทพมหานคร 58 กม. 
- สนามบินสวุรรณภมูิ 33 กม.  
- ทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั 97 กม.  
- ทา่เรือน า้ลกึมาบตาพดุ 146 กม. 

จ านวนอาคาร อาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว จ านวน 1 อาคาร แบง่เป็น 1 ยนูติ 
 

โครงการ ทิพย์ 7 
ผู้พฒันา TIP 
สถานท่ีตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

- กรุงเทพมหานคร 50 กม. 
- สนามบินสวุรรณภมูิ 26 กม.  
- ทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั 93 กม.  
- ทา่เรือน า้ลกึมาบตาพดุ 142 กม. 

จ านวนอาคาร อาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว จ านวน 5 อาคาร แบง่เป็น 5 ยนูติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีแสดงที่ตัง้ของทรัพย์สนิในแตล่ะโครงการ 
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3.1.4 ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกแบง่แยกตามโครงการ 

1) ตารางสรุปข้อมลูอาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสนิค้าแยกตามโครงการ 

โครงกำร ประเภททรัพย์สิน 
จ ำนวน  
(ยูนิต) 

พืน้ที่ให้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

อัตรำกำร
เช่ำพืน้ที่  
(ร้อยละ) /2 

อำยุ
อำคำร
เฉล่ีย 
(ปี)/1 

โครงกำร JWD 

ลักษณะกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน:  กรรมสิทธ์ิ 

รูปแบบกำรน ำทรัพย์สินออกให้เช่ำ:  น ำออกให้เช่ำแก่ PCS JPAC และ Datasafe ซึ่งรวมเรียกว่ำ “ผู้เช่ำหลัก”/2 

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  
(อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร) 

อาคารคลงัห้องเย็น 2 17,562.00 100.00% 4.67 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

อาคารคลงัห้องเย็น 1 10,058.00 100.00% 4.01 

• โครงการดาต้าเซฟ  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  

อาคารคลงัสินค้า 1 9,288.00 100.00% 4.16 

          รวมโครงกำร JWD  4 36,908.00 100.00% 4.36 

โครงกำรทพิย์ 7 

ลักษณะกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน:  กรรมสิทธ์ิ 

รูปแบบกำรน ำทรัพย์สินออกให้เช่ำ:  น ำออกให้เช่ำแก่ผู้เช่ำพืน้ที่ 

• โครงการทิพย์ 7  
(อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ) 

อาคารคลงัสินค้า 5 21,651.10 100.00% 2.76 

          รวมโครงกำรทพิย์ 7  5 21,651.10 100.00% 2.76 

รวมทุกโครงกำร  9 58,559.10 100.00% 3.77 

ทีม่า JWD และ TIP 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

/1  อายอุาคารเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอายอุาคารถ่วงน ้าหนกัด้วยพืน้ทีอ่าคารในทกุโครงการ 
/2   ส าหรบัทรพัย์สินทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุครั้งแรกประเภทกรรมสิทธ์ิในทีดิ่น กรรมสิทธ์ในอาคารห้องเย็น และสงัหาริมทรพัย์
ที่เกี่ยวกบัการท าความเย็น และกรรมสิทธ์ในอาคารคลงัสินค้าของกลุ่ม JWD นัน้ PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่
กรณี) จะเช่าทรพัย์สินดงักล่าวจากกองทรสัต์เพือ่ประกอบธุรกิจให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี โดย
ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่า
ออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี  
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2) ลกัษณะการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก เป็นการลงทนุประเภทกรรมสิทธ์ิทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัห้องเย็นและสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัการท าความเย็น และกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าของ
โครงการ JWD ประมาณร้อยละ 63.03 ของพืน้ที่ให้เช่าโครงการทัง้หมด และกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้า
ของโครงการทิพย์ 7 ประมาณร้อยละ 36.97 ของพืน้ท่ีให้เช่าโครงการทัง้หมด  

อัตรำส่วนของพืน้ที่ให้เช่ำโครงกำรทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า JWD และ TIP 
หมายเหต ุข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 
3) ประเภททรัพย์สนิ 

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก เป็นอาคารคลงัห้องเยน็และอาคารคลงัสนิค้าของโครงการ JWD ประมาณร้อย
ละ 47.17 และ 15.86 ของพืน้ที่ให้เช่าโครงการทัง้หมด ตามล าดับ ส่วนทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้าของ
โครงการทิพย์ 7 คิดเป็นอตัราสว่นประมาณร้อยละ 36.97 ของพืน้ท่ีให้เช่าโครงการทัง้หมด ตามล าดบั 

อัตรำส่วนของพืน้ที่ให้เช่ำโครงกำรทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทีม่า JWD และ TIP 
หมายเหต ุข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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4) อายขุองอาคาร 

อาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสนิค้าที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกทัง้หมดมีอายนุ้อยกวา่ 6 ปี   โดยมีรายละเอียด
ของอายอุาคารแบง่ตามสดัสว่นของพืน้ท่ีอาคารดงันี ้ 

อำยุอำคำร 
อัตรำส่วนของพืน้ที่ 
โครงกำร JWD  

(ร้อยละ) 

อัตรำส่วนของพืน้ที่ 
โครงกำรทพิย์ 7 

(ร้อยละ) 

อัตรำส่วนของพืน้ที่ 
ทุกโครงกำร 
(ร้อยละ) 

ตัง้แต ่2 ถึง 4 ปี 10.65 100.00 43.68 

ตัง้แต ่4 ถึง 6 ปี 89.35 - 56.32 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

อำยุอำคำร 
จ ำนวนยูนิตของอำคำร 

โครงกำร JWD 
จ ำนวนยูนิตของอำคำร 

โครงกำรทพิย์ 7 
จ ำนวนยูนิตของอำคำร 

ทัง้หมด 

ตัง้แต ่2 ถึง 4 ปี 1 5 6 

ตัง้แต ่4 ถึง 6 ปี 3 - 3 

รวม 4 5 9 

ทีม่า JWD และ TIP 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 
5) รูปแบบการน าทรัพย์สนิออกให้เชา่ภายหลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก สามารถแบง่รูปแบบการน าทรัพย์สนิออกให้เช่าได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

• ประเภทที่  1  กำรน ำทรัพย์สินออกให้เช่ำแก่ผู้เช่ำหลัก คิดเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 73.58 ของ
รายได้รวมทกุโครงการ โดยภายหลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในอาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสนิค้าของ
กลุ่ม JWD แล้วนัน้ PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี) จะเช่าทรัพย์สินดงักล่าวจากกองทรัสต์เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 
และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายสุญัญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว 
คราวละ 10 ปี 

• ประเภทที่ 2  กำรน ำทรัพย์สินออกให้เช่ำแก่ผู้เช่ำพืน้ที่   คิดเป็นอตัราสว่นประมาณร้อยละ 26.42 ของ
รายได้รวมทุกโครงการ   โดยทรัพย์สินที่น าออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ที่ เป็นทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า
ของโครงการทิพย์ 7 ซึ่งมีการท าสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าพืน้ที่หลายราย โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทรัพย์สิน
ดงักลา่วมีสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ีครบทกุยนูิต  
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อัตรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวมทุกโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า JWD และ TIP 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

/1   ส าหรบัทรพัย์สินทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุครัง้แรกประเภทกรรมสิทธ์ิในทีดิ่น กรรมสิทธ์ิในอาคารห้องเย็น และสงัหาริมทรพัย์
ที่เกี่ยวกบัการท าความเย็น และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าของกลุ่ม JWD นัน้ PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่
กรณี)  จะเช่าทรัพย์สินดงักล่าวจากกองทรสัต์เพือ่ประกอบธุรกิจให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี 
โดยส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุ
สญัญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี 

 
6) อายขุองสญัญาเช่า 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกประมาณร้อยละ 92.00 เป็นสญัญาเช่าที่มีอายสุญัญาเฉลี่ยตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
โดยมีรายละเอียดของอายสุญัญาเช่าแบง่ตามสดัสว่นของรายได้รวมดงัตอ่ไปนี ้

อำยุสัญญำ 

อัตรำส่วนรำยได้ 
ต่อรำยได้รวม
โครงกำร JWD/1  

(ร้อยละ) 

อัตรำส่วนรำยได้ 
ต่อรำยได้รวม
โครงกำรทพิย์ 7  

(ร้อยละ) 

อัตรำส่วนรำยได้ 
ต่อรำยได้รวม 
ทุกโครงกำร  
(ร้อยละ) 

จ ำนวนยูนิต 

น้อยกวา่ 3 ปี - 30.27 8.00 2 

ตัง้แต ่3 ปี แตไ่มเ่กิน 6 ปี - 46.09 12.18 2 

ตัง้แต ่6 ปีขึน้ไป 100.00 23.63 79.82 1 

รวม 100.00  100.00  100.00  9 

ทีม่า JWD และ TIP 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

/1  ส าหรับอาคารห้องเย็นและอาคารคลังสินค้าของกลุ่ม JWD นัน้ PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี)  จะเช่า
ทรัพย์สินดงักล่าวจากกองทรัสต์เพือ่ประกอบธุรกิจให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค กองทรสัต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายสุญัญาเช่าออกไป
ได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี 
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7) อายคุงเหลอืของสญัญาเช่า 

ปีที่ครบก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ  
(พ.ศ.) 

อัตรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (ร้อยละ) 
โครงกำร JWD/1 โครงกำรทพิย์ 7 รวมทุกโครงกำร 

ภายในปี 2560 - - - 
ภายในปี 2561 - - - 
ภายในปี 2562 - 58.64 15.49 
ภายในปี 2563 - 17.73 4.68 
ภายในปี 2564 - - - 
ภายในปี 2565 - - - 
ภายในปี 2566 - - - 
ภายในปี 2567 - 23.63 6.25 
หลงัจากปี 2567 100.00 0.00 73.58 

รวม 100.00 100.00 100.00 

ทีม่า JWD และ TIP 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

/1  ส าหรับอาคารห้องเย็นและอาคารคลงัสินค้าของกลุ่ม JWD นัน้  PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี)  จะเช่า
ทรัพย์สินดงักล่าวจากกองทรัสต์เพือ่ประกอบธุรกิจให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่าออกไป
ได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี 

 
สัดส่วนปีครบก ำหนดอำยขุองสัญญำเช่ำ/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  
 /1  อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทกุโครงการ     
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8) ข้อมลูผู้ เช่า 

สัดส่วนผู้เช่ำตำมสัญชำติ/1 สัดส่วนผู้เช่ำตำมประเภทธุรกจิ/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า JWD และ TIP  
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 /1  อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทกุโครงการ 

 
ตารางแสดงรายช่ือผู้ เชา่พืน้ท่ี 

ล ำดับ รำยช่ือผู้เช่ำพืน้ที่ 
โครงกำร 
ที่เช่ำ 

อัตรำส่วนรำยได้
ต่อรำยได้รวมทุก

โครงกำร  
(ร้อยละ) 

อัตรำส่วน
พืน้ที่ต่อ
พืน้ที่รวม 

ทุกโครงกำร 
(ร้อยละ) 

อำยุ 
สัญญำเช่ำ 

(ปี) 

ปีที่ครบ
ก ำหนด
อำยุ 

สัญญำเช่ำ
(พ.ศ.) 

สัญชำติ 
ประเภท
ธุรกิจ 

1 
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั 
(PCS)  

โครงการ 
แปซิฟิค  
ห้องเย็น 

41.76% 29.99% 10.00/1 2570 ไทย 

ผู้ ให้บริการ
ห้องเย็น
และ 

โลจิสติกส์ 

2 
บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั 
(JPAC)  

โครงการ 
เจดบัเบิล้ยดูี 
แปซิฟิค 

23.92% 17.18% 10.00/1 2570 ไทย 

ผู้ ให้บริการ
ห้องเย็น
และ 

โลจิสติกส์ 

3 
บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั 
(Datasafe) 

โครงการ
ดาต้าเซฟ 

7.90% 15.86% 10.00/1 2570 ไทย โลจิสติกส์ 

4 บริษัท เลนโซ ่แอโรสเปซ จ ากดั 
โครงการ 
ทิพย์ 7 

7.49% 9.74% 3.00 2562 ไทย 
ชิน้สว่น

อากาศยาน 

5 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
โครงการ 
ทิพย์ 7 

6.25% 9.03% 9.00 2567 ญ่ีปุ่ น 
อปุกรณ์
ส านกังาน 

6 
บริษัท โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั 

โครงการ 
ทิพย์ 7 

5.69% 8.20% 2.80 2562 ญ่ีปุ่ น โลจิสติกส์ 
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ล ำดับ รำยช่ือผู้เช่ำพืน้ที่ 
โครงกำร 
ที่เช่ำ 

อัตรำส่วนรำยได้
ต่อรำยได้รวมทุก

โครงกำร  
(ร้อยละ) 

อัตรำส่วน
พืน้ที่ต่อ
พืน้ที่รวม 

ทุกโครงกำร 
(ร้อยละ) 

อำยุ 
สัญญำเช่ำ 

(ปี) 

ปีที่ครบ
ก ำหนด
อำยุ 

สัญญำเช่ำ
(พ.ศ.) 

สัญชำติ 
ประเภท
ธุรกิจ 

7 บริษัท ดีเอ็นเอ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
โครงการ 
ทิพย์ 7 

4.68% 6.73% 3.00 2560 ญ่ีปุ่ น 
ระบบปรับ
อากาศ 

8 บริษัท ลคัซ์เอเชีย (สยาม) จ ากดั 
โครงการ 
ทิพย์ 7 

2.31% 3.27% 3.00 2560 ไทย โลจิสติกส์ 

อัตรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวมทุกโครงกำร 100.00% 100.00%     

ทีม่า JWD และ TIP 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

/1   อายุสญัญาเช่า 10 ปี ดงักล่าว มาจากสัญญาเช่าที่ PCS JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี) จะเช่าทรัพย์สินดงักล่าวจาก
กองทรัสต์เพือ่ประกอบธุรกิจให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ
โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค กองทรสัต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายสุญัญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี 

 
3.1.5 รายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบั โครงการ JWD 

1) ข้อมลูผลการด าเนินงานของโครงการ JWD ก่อนการเข้าลงทนุโดยกองทรัสต์ 

รายได้ของโครงการ JWD ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ เป็นรายได้จากการด าเนินธุรกิจในลกัษณะ
ของการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งในส่วนของ
อาคารคลงัห้องเย็น (โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค) ซึ่งสินค้า
ดงักลา่วต้องการการจดัเก็บในอณุหภมูิต ่า  เช่น สนิค้ากลุม่อาหารสดซึง่อยู่ระหวา่งรอการแปร
รูป สินค้ากลุ่มอาหารส าเร็จรูป และสินค้าส่งออกจ าพวก เนือ้สตัว์ ผลไม้ น า้ผลไม้ ผักสด 
ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นต้น   และรายได้จากการให้บริการรับฝากเอกสารครบวงจรในสว่น
ของอาคารคลงัสินค้า (โครงการดาต้าเซฟ) ซึ่งครอบคลมุการให้บริการรับฝากเอกสาร และ
บริการจดัการและขนสง่เอกสาร เป็นต้น 

ทัง้นี ้ โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลกัและผลการด าเนินงานในอดีตของโครงการ JWD ที่
จะแสดงดงัตอ่ไปนี ้เป็นข้อมลูในอดีตของทรัพย์สนิขณะท่ีอยูภ่ายใต้การด าเนินงานของเจ้าของ
ทรัพย์สิน ซึ่งโครงสร้างของธุรกิจที่ท ารายได้จากการให้บริการเป็นหลกัดังกล่าว อาจมิได้
สะท้อนถึงโครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายใต้การด าเนินงานของกองทรัสต์ จึงอาจมีความ
แตกต่างไปจากโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลกัและผลการด าเนินงานในอนาคตของ
กองทรัสต์ที่จะมีรายได้ค่าเช่าอาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสินค้าจากการให้ผู้ เช่าหลกั
เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วจากกองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจ   
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายหลกัของอาคารคลงัห้องเย็นก่อนการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ 

อำคำรคลังห้องเย็น โครงกำรแปซิฟิค ห้องเย็น (PCS) /1 และ โครงกำรเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (JPAC) 

(เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับอำคำรคลังห้องเย็นที่

กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนเท่ำนัน้) 

ส ำหรับงวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม                     
ส ำหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 

31 มีนำคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

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

รายได้คา่บริการรับฝากและบริหารสินค้า

ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชง่แข็ง/2 (หน่วย: 

ล้านบาท) 

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

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท) 77.12  66.11   143.23    74.07  63.66  137.73   75.70  63.53   139.23   22.47   14.93  37.40  

ก าไรจากการด าเนินงาน (หนว่ย: ล้านบาท) 130.46   (25.65) 
    

104.81  
97.84  4.38   102.22   63.86  16.78  80.64  20.25   11.37  31.62  

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

ทีม่า JWD  
หมายเหต ุ /1 อาคารคลงัห้องเย็น โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น (PCS) ประกอบด้วย อาคารคลงัห้องเย็นทัง้ส้ิน 2 ยูนิต โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินงานตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2555 และ ธนัวาคม 2558 ตามล าดบั 
 /2 รายได้จากการใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ข้างตน้ไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง เนือ่งจากอยู่ในส่วนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายหลกัของอาคารคลงัสนิค้าก่อนการเข้าลงทนุโดยกองทรัสต์  

อำคำรคลังสินค้ำ โครงกำรดำต้ำเซฟ  

(เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับอำคำรคลังสินค้ำที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนเท่ำนัน้) 

ส ำหรับงวดปี                                      ส ำหรับงวด 3 เดือน            

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายได้คา่บริการรับฝากและจดัการเอกสาร (หน่วย: ล้านบาท) 69.77 75.11 73.03 20.00 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)/1 39.75 38.83 39.04 10.07 

ก าไรจากการด าเนินงาน (หนว่ย: ล้านบาท) 30.03 36.28 33.98 9.94 

พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า (หน่วย: ตารางเมตร) 9,288 9,288 9,288 9,288 

ทีม่า JWD  
หมายเหต ุ /1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ต้นทนุค่าเช่า ตน้ทนุค่าพสัด ุตน้ทนุแรงงานฝ่ายปฏิบติัการ และค่าเสือ่มราคา เป็นต้น 

 
 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 23 

2) การก าหนดอตัราคา่เช่าทรัพย์สนิโครงการ JWD ภายหลงัการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ 

ภายหลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงการ JWD แล้ว กองทรัสต์จะให้ PCS 
JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี)  เช่าทรัพย์สินดงักลา่วจากกองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 
และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสทิธิ (Option) ในการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป
ได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี ด้วยอตัราค่าเช่าอาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสินค้าราย
เดือน โดยมีการปรับขึน้ของอตัราคา่เช่าเป็นล าดบัขัน้ระหวา่งอายสุญัญาตามที่ได้ตกลงกนั 

 
3) รายละเอียดสญัญาเช่าทรัพย์สนิโครงการ JWD จากกองทรัสต์ 

ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกประเภทกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน กรรมสิทธ์ิในอาคาร
ห้องเย็น และสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการท าความเย็น และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า
โครงการ JWD นัน้   ภายหลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุน กองทรัสต์จะให้ PCS JPAC และ 
Datasafe (แล้วแตก่รณี)  เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วจากกองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการห้อง
เย็นและโลจิสติกส์  เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการ
เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปได้อีก 2 
คราว คราวละ 10 ปี    

• หน้าที่ในการช าระคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุง/เปลีย่นทรัพย์สนิท่ีเชา่ 
ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่ามีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง
ทรัพย์สนิท่ีเช่าให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้ดี ทัง้นี ้ผู้ เช่าจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
กับการบ า รุง รักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่ เช่ าส่วนย่อย (Minor 
Maintenance)  ในขณะที่กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้องกับการ
บ ารุงรักษาและซอ่มแซมใหญ่ (Major Maintenance) เช่น อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัระบบ
การท าความเย็นคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น  โดยกองทรัสต์จะเก็บส ารองเงินทนุ (CAPEX 
Reserve) ในแต่ละปีส าหรับคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมใหญ่
ดงักลา่ว  ในกรณีที่ในปีใดมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่
มากกว่า CAPEX Reserve  ผู้ เช่าตกลงว่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่
เกิดขึน้จริงในปีนัน้ๆ ให้แก่กองทรัสต์  

• หน้าที่ในการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินท่ีเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิที่เช่า 
ตลอดระยะเวลาการเช่า  ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ อากรแสตมป์ ภาษีและคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้อง  
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4) รายละเอียดเพิ่มเติมการให้เช่าที่ดินบางสว่นในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แก่ JPAC เพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างอาคารคลงัห้องเย็นที่กองทรัสต์ยงัไมไ่ด้เข้าลงทนุในครัง้นี ้ 

กองทรัสต์และ JPAC ในฐานะคูส่ญัญาตามสญัญาตกลงกระท าการตา่งรับทราบวา่ JPAC อยู่
ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโครงการส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค โดย
ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการสว่นเพิ่มเติมในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค เร่ิม
เปิดด าเนินการ ในกรณีที่กองทรัสต์มีความประสงค์จะซือ้ เช่า รับโอน ทัง้หมดหรือแต่บางสว่น
ของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในโครงการส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แป
ซิฟิคของ JPAC JPAC ตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการซือ้ และ/หรือ เช่า และ/หรือ รับโอน
กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ รับโอนสิทธิครอบครองซึง่ทรัพย์สินในโครงการสว่นเพ่ิมเติมในโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิคดงักลา่ว (Option to Buy/Lease) ในราคา รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่
เก่ียวข้องที่จะได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ราคาดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงราคากนัได้ คู่สญัญาตกลงให้ใช้
ราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินสองรายที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจดัหาผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินฝ่ายละหนึง่ราย
ด้วยคา่ใช้จ่ายของคูส่ญัญาฝ่ายนัน้ๆ เอง    

ในกรณีท่ีกองทรัสต์สละสิทธ์ิหรือไม่ประสงค์จะซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธ์ิ 
และ/หรือ รับโอนสิทธิครอบครอง ทัง้หมดหรือแต่บางส่วนของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจในโครงการส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค หรือไม่ลงทุนในทรัพย์สิน
ดงักลา่วไมว่า่ด้วยเหตใุด JPAC ตกลงจะไมจ่ าหนา่ย จ่าย โอน ให้เช่า ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น
ของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในโครงการส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แป
ซิฟิค ให้แก่บคุคลใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ JPAC เป็นผู้ เช่าตามสญัญาเช่าทรัพย์สิน (โครงการ
เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค) เว้นแตจ่ะได้รับค ายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ หรือเป็น
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่บริษัทของ JWD ซึง่ไมก่ระทบอ านาจการควบคมุกิจการ  
 

5) การวิเคราะห์เก่ียวกบัความสามารถทางการเงินของผู้ เช่า 

ถึงแม้ว่าการพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าทรัพย์สินและสญัญาตก
ลงกระท าการของ PCS JPAC และ Datasafe (รวมเรียกวา่ “ผู้ เช่าหลกั”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่
ของ JWD จะเป็นประเด็นพิจารณาที่ส าคญั การด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุม่ของ JWD เป็น
การด าเนินธุรกิจที่มีรายได้หลกัจากการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ตัง้แตก่าร
ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย 
รถยนต์ และสินค้าควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง  รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้า ขน
ย้าย และบริการรับฝากและจดัการเอกสารและข้อมลู โดย PCS JPAC และ Datasafe ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุม่ของ JWD ประกอบธุรกิจดงันี ้
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PCS ด าเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคมุอุณหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง  โดย
ห้องเย็นของ PCS มีระบบความเย็นหลายระดับตัง้แต่อุณหภูมิ -40 ถึง 25 องศาเซลเซียส 
บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งจากรถขนส่งสินค้า (Cross Docking) 
บริการเปลี่ยนฉลากบรรจุภัณฑ์ (Re-labeling) และบริการคดัขนาดสินค้า เป็นต้น โดยคลงั
ห้องเย็น ตัง้อยู่ที่มหาชยั จังหวดัสมุทรสาคร และ PCS น าระบบ Cold Chain Management 
System ("CCMS") มาใช้ในการดแูลคลงัห้องเย็นของ PCS ทัง้หมด รวมทัง้ได้น าระบบชัน้วาง
เคลื่อนที่ ("Mobile Rack") มาใช้ในการดูแลคลังห้องเย็นซึ่งนับได้ว่าเป็นคลังห้องเย็นที่
ให้บริการแก่บคุคลภายนอกที่น า Mobile Rack มาใช้เป็นท่ีแรกในประเทศไทย 

JPAC ด าเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดย
ห้องเย็นของ JPAC มีระบบความเย็นหลายระดบัตัง้แต่อุณหภูมิ -40 ถึง 25 องศาเซลเซียส 
ทัง้นี ้JPAC มีทัง้คลงัห้องเย็นบนพืน้ที่ทัว่ไปและพืน้ที่เขตปลอดอากร (Free Zone) และเป็น
คลงัห้องเย็นที่ให้บริการแก่บคุคลภายนอกแหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศไทยที่ให้บริการเขต
ปลอดอากร ตัง้อยูบ่ริเวณถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย JPAC มีการน าระบบ CCMS 
มาใช้ในการดแูลคลงัสนิค้าห้องเย็น และน าระบบ Mobile Rack มาใช้ในการดแูลคลงัห้องเย็น  

ทัง้นี ้ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งของกลุม่ JWD 
(รวมคลงัห้องเย็นทัง้หมดของกลุม่ JWD ซึง่รวมถึง PCS และ JPAC ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ) มี
อัตรา utilization rate ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560 และไตร
มาส 3/2560 เท่ากบัร้อยละ 70.7 ร้อยละ 64.5 ร้อยละ 51.1 ร้อยละ 61.0 ร้อยละ 73.0 และร้อย
ละ 77.0 ตามล าดบั โดย utilization rate ในปี 2559 อยู่ในระดบัต ่าที่สดุส าหรับช่วงเวลาข้างต้น 
เท่ากับร้อยละ 51.1 เนื่องจากผลกระทบจากปริมาณสินค้าประมงที่ซบเซาจากปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขนาดการควบคุม ( IUU Fishing) อย่างไรก็ดี ในปี 
2560 ปริมาณรับฝากสินค้าประมงในห้องเย็นได้กลบัมามีประมาณการฝากในระดบัสงูอย่าง
ตอ่เนื่องตัง้แตป่ลายไตรมาส 1 ปี 2560 และในไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 77.0  

Datasafe ด าเนินธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู ในรูปแบบของกลอ่งเอกสาร บริการ
จัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริการบริหารจัดการ
เอกสารอิ เล็คทรอนิค ส์  (E-Document management service) บริการสแกนเอกสาร 
(Document scanning service) บริการบรรจุเอกสารและจัดท าทะเบียน (Packing & filling 
service) บริการท าลายเอกสาร (Document destroy service) เป็นต้น โดย Datasafe ได้น า
ระบบบริหารจัดการคลงัเอกสารที่ได้มาตรฐานระดบัโลก มาใช้ในจัดการเอกสารและข้อมลู  
และเป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร 
นอกจากนี ้ยงัเป็นบริษัทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่ได้รับเชิญจาก PRISM 
(Professional Records and Information Services Management Associate) ซึง่เป็นองค์กร
ที่ดแูลการจดัการข้อมลูของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก  
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ทัง้นี ้ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลูของกลุม่ JWD มีคลงัสินค้า DTS เพื่อให้บริการ
จดัการเอกสารทัง้หมด 4 แหง่ คือ (1) คลงัสนิค้าโครงการดาต้าเซฟที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุบน
ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่มีพืน้ท่ี 9,288 ตารางเมตรและเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ใน
การบริหารกลุม่ธุรกิจนี ้ (2) ถนนสามวา จงัหวดักรุงเทพฯ พืน้ที่ประมาณ  1,920 ตารางเมตร 
(3) อ าเภอสารภี เชียงใหม่ พืน้ที่ประมาณ  2,400 ตารางเมตร และ (4) เขตท่าเรือแหลมฉบงั 
จังหวัดชลบุรี พืน้ที่ประมาณ  1,200 ตารางเมตร ซึ่งโดยรวมส าหรับธุรกิจให้บริการรับฝาก
เอกสารและข้อมลูมีจ านวนกลอ่งเอกสารที่รับฝากเฉลี่ย ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 
1/2560 ไตรมาส 2/2560 และไตรมาส 3/2560 เท่ากบั 0.68 ล้านกลอ่ง 0.74 ล้านกลอ่ง 0.78 
ล้านกลอ่ง 0.81 ล้านกลอ่ง 0.82 ล้านกลอ่ง และ 0.84 ล้านกลอ่ง ตามล าดบั ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนกล่องที่สามารถจดัเก็บได้ของคลงัสินค้าเพื่อให้บริการจัดการเอกสารทัง้หมดเท่ากบั
ประมาณ 0.94 ล้านกลอ่ง อตัรา utilization rate ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 1/2560 
ไตรมาส 2/2560 และไตรมาส 3/2560 เท่ากบัร้อยละ 72.7 ร้อยละ 78.7 ร้อยละ 83.2 ร้อยละ 
86.0 ร้อยละ 87.6 และร้อยละ 89.7 ตามล าดบั โดย utilization rate เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจาก
ปริมาณการรับฝากที่เพิ่มขึน้ 

ทัง้นี ้ทรัพย์สินในโครงการ JWD ที่จะเช่าภายหลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนนัน้ ก็เป็นไปเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจของกลุม่ JWD ตามที่กลา่วถึงข้างต้น ดงันัน้ การพิจารณา
ความสามารถทางการเงินของผู้ เช่าโดยการวิเคราะห์เก่ียวกบัความสามารถทางการเงินของผู้
เช่าหลกั จึงไมส่ามารถสะท้อนถึงความสามารถทางการเงินท่ีแท้จริงของผู้ เช่าได้ 

นอกจากนี ้จากการท่ีกองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาตกลงกระท าการระหวา่ง JWD ผู้ เช่าหลกั และ
กองทรัสต์ โดย JWD มีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วที่จะมีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาดงักลา่วที่จะให้ความสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุม่ผู้ เช่าหลกั รวมทัง้ก ากบัดแูลและ
ให้ความช่วยเหลือที่จะเป็นแก่กลุ่มผู้ เช่าหลกั เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามก าหนดไว้ใน
สญัญาเช่ากบักองทรัสต์ตลอดระยะเวลาที่กลุม่ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าดงักลา่ว 
การเข้าท าสญัญาตกลงกระท าการระหวา่ง JWD ผู้ เช่าหลกั และกองทรัสต์ดงักลา่ว จึงยิ่งท าให้
เกิดความชดัเจนถึงความเหมาะสมในการวิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของ JWD แทน
การวิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของผู้ เช่าหลกั ซึ่งน่าจะท าให้การวิเคราะห์มีความ
เหมาะสมและสะท้อนภาพที่แท้จริงมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ การวิเคราะห์เก่ียวกบัความสามารถทาง
การเงินของผู้ เช่าในส่วนนี ้จะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของ JWD ซึ่งเป็น
บริษัทแมข่องผู้ เช่าหลกัทัง้ PCS JPAC และ Datasafe ตามล าดบั 

ทัง้นี ้จากการวิเคราะห์ความสามารถทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์
มีความเห็นว่า JWD มีความสามารถทางการเงินอย่างเพียงพอในการปฏิบัติตามสญัญา
ดงักลา่ว  โดยเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของ JWD บนงบการเงินรวมในช่วงปี 2557 ถึง 
2559 พบว่า JWD มีรายได้รวมอยู่ในช่วงประมาณ 2,205 ล้านบาท ถึง 2,404 ล้านบาท จาก
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การด าเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ตัง้แต่การให้บริการรับฝากและ
บริหารสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าทัว่ไป สินค้าอนัตราย รถยนต์ และสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง  รวมถึงการให้บริการขนสง่สินค้า ขนย้าย และบริการรับฝากและ
จดัการเอกสารและข้อมลู ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหาร
สินค้าเป็นหลกั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 68.10 ของรายได้จากการให้เช่าและการ
ให้บริการของบริษัท และมีรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
14.90 ของรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการของบริษัท 

งบก ำไรขำดทุน 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวด 9 เดือน  

สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน  
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 

รายได้รวม  2,205   2,404   2,251  1,679 1,819 
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดั
จ าหน่าย (EBITDA) 

 626   932   473  316 520 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นของเจ้าของ  145   334   (9) (51) 146 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ไมร่วมรายการพิเศษ/1 

 768   932   603  445 520 

ก าไรสทุธิสว่นของเจ้าของ ไมร่วมรายการพิเศษ/1  287   334   122  78 146 

หมายเหต ุ  /1 รายการพิเศษ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายการค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการส่วนเพ่ิม และขาดทุนจากการประมาณ
การหนีสิ้น 

 

โดยในปี 2559 JWD ท ารายได้รวมทัง้สิน้ประมาณ 2,251 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า
ประมาณร้อยละ 6.37 ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการปิดปรับปรุงคลงัสินค้าทัว่ไปเพื่อเพิ่ม
มลูคา่สนิทรัพย์ ซึง่บางสว่นได้ด าเนินการแล้วเสร็จและเร่ิมเปิดให้บริการอีกครัง้ในช่วงไตรมาส
ที่ 3 ปี 2559 (สว่นท่ีเหลอืคาดวา่จะเร่ิมเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 2 ปี 2560)    ในขณะท่ีก าไร
สทุธิก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 473 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 49.27  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากรายการ
พิเศษ 2 รายการ อนัประกอบด้วย (1) การจ่ายคา่ผลประโยชน์ตอบแทนในระหวา่งปี 2553 ถึง 
2558 ย้อนหลงัเพิ่มเติมแก่การทา่เรือแหง่ประเทศไทยเป็นจ านวนประมาณ 116 ล้านบาท  และ 
(2) การบันทึกตัง้ประมาณการหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ประมาณ 15 ล้านบาท  ท าให้บริษัทมี
ขาดทุนสทุธิส่วนของเจ้าของ (หลงัจากส่วนที่เป็นของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ) 
ทัง้สิน้ประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีก าไรสทุธิสว่นของเจ้าของอยูท่ี่
ประมาณ 334 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี หากไมน่บัรวมรายการพิเศษดงักลา่ว บริษัทจะมี EBITDA 
และ ก าไรสทุธิสว่นของเจ้าของอยูท่ี่ประมาณ 603 ล้านบาท และ 122 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานได้อยา่งตอ่เนื่อง     
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นอกจากนี ้ แนวโน้มความสามารถในการท ารายได้ของ JWD ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 
แสดงทิศทางที่เป็นบวก โดย JWD ท ารายได้รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,819 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
งวดเดียวกนัในปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 8.28 สว่นใหญ่เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึน้จากธุรกิจ
ให้บริการจดัเก็บและบริการสนิค้าโดยเฉพาะสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แขง็และกลุม่
ธุรกิจขนส่งสินค้า โดยรายได้จากกลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งเพิ่ มสูงขึน้
เนื่องจากในปี 2559 JWD ได้รับผลกระทบจากปริมาณสินค้าประมงที่ซบเซาจากปัญหาการ
ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขนาดการควบคมุ (IUU Fishing) โดยปริมาณรับ
ฝากสนิค้าประมงในห้องเย็นได้กลบัมามีประมาณการฝากในระดบัสงูตัง้แตป่ลายไตรมาส 1 ปี 
2560 ท าให้ในไตรมาส 3 ปี 2560 JWD มีอตัราการใช้พืน้ที่จดัเก็บสินค้าและวตัถดุิบควบคมุ
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งถึงร้อยละ 77.0 (ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีอตัราการใช้พืน้ที่ร้อยละ 
46.4) นอกจากนี ้ที่ผ่านมา JWD ปรับโมเดลธุรกิจคลงัสินค้าห้องเย็นเพื่อลดการพึง่พาลกูค้าที่
ฝากสินค้าอาหารทะเลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  โดยเพิ่ม
สดัสว่นของสนิค้าอื่นๆ เช่น สตัว์ปีก อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ชีส ไวน์ เพื่อทดแทนสนิค้า
อาหารทะเล โดยเฉพาะในสว่นคลงัสนิค้าห้องเย็นและเขตปลอดอากร (Free Zone) บนถนนสุ
วินทวงศ์ที่มีความต้องการใช้บริการรับฝากสินค้าสตัว์ปีกเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทัง้นี ้บริษัทมี 
EBITDA ที่ประมาณ 520.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 204.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 64.8 และ
มีก าไรสทุธิสว่นของเจ้าของจ านวน 146.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 197.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อย
ละ 384.8 ตามล าดบั สว่นใหญ่เกิดจากความสามารถในการท าก าไรท่ีดีขึน้ของธุรกิจให้บริการ
จัดเก็บและบริหารสินค้า ความสามารถในการควบคมุค่าใช้จ่ายในการพฒันาธุรกิจให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงการบนัทกึคา่ใช้จ่ายคดีฟ้องร้องและผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมซึ่ง
เป็นคา่ใช้จ่ายที่บนัทกึเพียงครัง้เดียวในปี 2559 ที่ผา่นมาจ านวน 131 ล้านบาท (ข้อมลูรายการ
ดังกล่าวอยู่ในย่อหน้าก่อนหน้านี)้ ด้วยสาเหตุข้างต้นจึงท าให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวด 9 เดือน  

สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  202   191  260  394 

สินทรัพย์รวม  4,554   4,983  5,318  5,389 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้/1  2,732   1,841  2,160 2,100 

หนีส้ินรวม  3,256   2,337  2,705 2,730 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  1,299   2,646  2,613  2,659 

หมายเหต ุ /1 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยประกอบด้วย เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนัหุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั และหนี้สินตาม
สญัญาเช่าการเงิน 
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ส าหรับฐานะทางการเงินของ JWD ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 
5,389 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 71 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่งมีสินทรัพย์
รวมอยู่ที่ 5,318 ล้านบาท  โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่ประกอบด้วยสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนประเภท
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 48.36 ของสินทรัพย์รวมสว่นหนีส้นิ
รวมมีจ านวนทัง้สิน้ 2,730 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 25 ล้านบาท จากหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจ านวน 2,705 ล้านบาท  โดยมีสาเหตหุลกัจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน ในขณะที่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 มีจ านวน
ทัง้สิน้ 2,659 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 46 ล้านบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่มีจ านวน 2,613 
ล้านบาท ทัง้นี ้JWD มีการจ่ายหุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ในอตัรา 0.08 
บาทตอ่หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 81.6 ล้านบาทจากก าไรสทุธิ  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
(หน่วย: เท่ำ) 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวด 9 เดือน  

สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง/1 0.33 0.95 1.14 1.07 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น/2 2.51 0.88 1.04 1.03 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น/3 

2.10 0.70 0.83 0.71 

หมายเหต ุ /1 อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรพัย์หมนุเวียน / หนีสิ้นหมนุเวียน 
 /2 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสิ้นรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
 /3 อตัราส่วนหนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  

 
ในขณะท่ีสภาพคลอ่งของ JWD ในช่วงปี 2557 ถึง ปี 2559 และส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2560 มีแนวโน้มที่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แสดงให้เห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคล่องที่
ปรับตวัดีขึน้จาก 0.33 เท่า 0.95 เท่า 1.14 เท่า ไปจนถึง 1.07 เท่า ตามล าดบั  และถึงแม้ว่า
บริษัทจะมีการขยายตวัทางธุรกิจจากการลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง อตัราสว่น
หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 ยงัอยู่ที่ระดบัที่ดีที่ 1.03 เท่า   ดงันัน้
ผู้จดัการกองทรัสต์จึงมีความเห็นวา่ฐานะทางการเงินและสภาพคลอ่งของบริษัทในภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสม 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์ยังได้พิจารณาความสามารถทาง
การเงินของ JWD ในการก ากับดูแลให้ผู้ เช่าหลักปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว จากการ
เปรียบเทียบความสามารถทางการเงินของ JWD กบั ภาระเงินกู้ยืมและหนีส้นิท่ีจะครบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี ภาระการช าระดอกเบีย้เงินกู้ยืมที่กู้ยืมมาเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติ โดย
มีรายละเอียดดงัตารางข้อมลูตอ่ไปนี ้ 
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ภาระเงินกู้ยืม ภาระดอกเบีย้จ่าย ภาระการช าระคา่เชา่ และภาระการช าระคา่ใช้จ่ายตาม
สญัญาเชา่ทรัพย์สนิในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าของ JWD 

ภำระทำงกำรเงนิที่พิจำรณำ มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
ประมาณภาระการช าระคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ทรัพย์สิน/1 123  
ประมาณภาระเงินกู้ยืมและหนีส้ินที่จะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี/2 585 
ประมาณภาระดอกเบีย้จา่ยของเงินกู้ยืม/3 88 
รวม 796 

หมายเหต ุ /1  ภาระการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรัพย์สินของ PCS JPAC และ Datasafe ในระยะเวลา 1 
ปี อ้างอิงตามงบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานส าหรับงวด 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2561 ถึง วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 /2  ภาระเงินกู้ยืมและหนีสิ้นของ JWD ทีจ่ะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี จากข้อมูลงบการเงินรวม
ของ บริษัท เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2560 

 /3  ภาระดอกเบี้ยจ่ายงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 คิดปรับเป็นตัวเลขเต็มปี 
(annualized) 

 
เมื่อพิจารณาความสามารถทางการเงินจาก EBITDA กรณีไมร่วมรายการพิเศษของ JWD จาก
งบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 603 ล้านบาท 
(EBITDA กรณีรวมรายการพิเศษมีจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 473 ล้านบาท) และที่ประมาณ 520 
ล้านบาท ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 คิดปรับเป็นตัวเลขเต็มปี 
(annualized) ที่ประมาณ 663 ล้านบาท รวมทัง้วงเงินสินเช่ือที่ยังมิได้เบิกใช้จากสถาบัน
การเงิน และความสามารถในการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมด้วยวิธีต่างๆ ทัง้จากการระดมเงินทนุ
ด้วยการเพิ่มทุน การกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และจากการเสนอขายหุ้นกู้ มีต้นทุนทาง
การเงินที่ต ่ากว่าของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
เสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดบัที่ดี มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 
และมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในระดบัที่เหมาะสม ดงันัน้ จึงคาดว่าบริษัทจะมี
ความสามารถทางการเงินเพียงพอในการปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วข้างต้น     

ทัง้นี  ้JWD ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติง้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ที่ระดบั BBB+ (tha) แนวโน้มอนัดบัเครดิตเป็นลบ (Negative) เมื่อวนัท่ี 
25 กรกฎาคม 2560  จากปัจจยัสนบัสนนุหลายสว่น ทัง้ความหลากหลายของหนว่ยธุรกิจและ
ฐานลูกค้า การเป็นผู้ รับสัมปทานเพียงรายเดียวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการ
ให้บริการดแูลรับฝากและขนย้ายสนิค้าอนัตรายตามกฎหมายผา่นทา่เรือแหลมฉบงั ท าเลที่ตัง้
ของทรัพย์สินที่ดีเยี่ยม และแผนการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเพื่อสนบัสนุนการเติบโตของ
บริษัทและกระจายความเสีย่งของบริษัทได้ในระยะยาว เป็นต้น    
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3.1.6 รายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบั โครงการทิพย์ 7 

1) ข้อมลูผลการด าเนินงานของโครงการทิพย์ 7 ก่อนการเข้าลงทนุโดยกองทรัสต์ 

โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักและผลการด าเนินงานในอดีตของโครงการทิพย์  7 ที่
กองทรัสต์ได้ลงทุนครัง้แรกที่จะแสดงดังต่อไปนี ้เป็นข้อมูลในอดีตของทรัพย์สินขณะที่อยู่
ภายใต้การด าเนินงานของเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในรูปแบบดงักลา่ว 
อาจมิได้สะท้อนถึงโครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายใต้การด าเนินงานของกองทรัสต์ จึงอาจมี
ความแตกตา่งไปจากโครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายหลกัและผลการด าเนินงานในอนาคตของ
กองทรัสต์  

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายหลกัของอาคารคลงัสนิค้า  รวมทัง้อตัราการ
เช่าพืน้ท่ีก่อนการเข้าลงทนุโดยกองทรัสต์ 

อำคำรคลังสินค้ำ โครงกำรทพิย์ 7/1 

(เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับอำคำรคลังสินค้ำที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุนเท่ำนัน้) 

ส ำหรับงวดปี                                       
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวด 3 เดือน            
สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รายได้คา่เชา่หลกั  (หน่วย: บาท) 3,880,000  18,750,000  30,790,000 10,380,000  
รายได้คา่บริการ (หน่วย: บาท) /2 -    -    -    60,170 
รายได้คา่เชา่รวม (หน่วย: บาท) 3,880,000 18,750,000  30,790,000 10,440,170 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาอาคาร/3  
(หน่วย: บาท) 

- 9,843 524,482 3,165 

ก าไรหลงัจากหกัคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา
อาคาร (หน่วย: ล้านบาท) /4 

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

พืน้ที่เชา่อาคารคลงัสินค้า 
(หน่วย: ตารางเมตร) 

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

อตัราการเชา่พืน้ที่  
(หน่วย: ร้อยละ) 

100.00 77.81 100.00 100.00 

ทีม่า TIP 
หมายเหต ุ /1    อาคารคลงัสินค้าโครงการทิพย์ 7 ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้เช่าครัง้แรกในเดือนสิงหาคม 2557 

/2   รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจากสญัญาบริการ (Service Agreement) ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการให้บริการพืน้ที่ส่วนกลาง 
(Common Area Service) และการให้บริการทัว่ไป 

/3   ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารคลงัสินค้าให้เช่า ประกอบด้วย ค่ารักษาความสะอาด ค่าซ่อมแซมอาคารทัว่ไป ค่าจ้าง
พนกังานรกัษาความปลอดภยั ค่าบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั และค่าตรวจสอบอาคาร โดยในปี 2559 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวค่อนข้างสูง
เนือ่งจากมีค่าใช้จ่ายในการปรบัสภาพพืน้ทีข่องคลงัสินค้าให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานตามความต้องการของผู้เช่าซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนเพียงครัง้เดียว 

/4   ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร ค านวณจาก รายได้ค่าเช่ารวม ลบ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 
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ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิ   หากคา่เช่าและคา่บริการท่ี
ได้รับจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 มีจ านวนน้อยกว่าค่าเช่า
และค่าบริการรวมต่อปีที่กองทรัสต์คาดการณ์ไว้ เพื่อเป็นมาตรการทดแทนสว่นต่างรายได้คา่
เช่าและค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ TIP ยินยอมที่จะช าระสว่นที่ขาดจากค่าเช่าและค่าบริการ
รวมตอ่ปีให้แก่กองทรัสต์เป็นรายไตรมาส  ตามรายละเอียดในสญัญาตกลงกระท าการระหวา่ง
กองทรัสต์และ TIP  อย่างไรก็ดี จากการที่ TIP ไม่ได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การประกัน
รายได้ข้อ 18 ของประกาศที่ ทจ. 49/2555 ซึง่รวมถึงการมข้ีอก าหนดที่แสดงวา่ TIP ยอมผกูพนั
ตนทัง้ในฐานะผู้ประกันรายได้และในฐานะเป็นลกูหนีร่้วมกับผู้ เช่า การมีข้อตกลงสามฝ่าย
ระหว่าง TIP ผู้ เช่า และกองทรัสต์ การยื่นเอกสารระบกุารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่เป็นการ
จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ และการยื่น
รายงานการสอบบัญชีส าหรับสามรอบปีบญัชีย้อนหลงัก่อนยื่นค าขอ ท่ีอย่างน้อยในรอบปี
บัญชีล่าสุดต้องจัดท าโดยผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ดังนัน้ การ
ด าเนินการของ TIP ตามมาตรการลดความเสี่ยงในการสญูเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่
กองทรัสต์คาดวา่จะได้รับข้างต้น จึงไม่ถือวา่เป็นการรับประกนัรายได้ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
ซึ่งท าให้กองทรัสต์ยงัอาจมีความเสี่ยงในการสญูเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่กองทรัสต์
คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับเงินทดแทนส่วนต่างค่าเช่าและค่าบริการ
จาก TIP ได้เต็มจ านวน เนื่องจากอาจเกิดกรณีอื่นๆ ซึ่งกองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจาก
ความสามารถในการด าเนินงานของ TIP ที่อาจสง่ผลให้ TIP ไม่สามารถช าระสว่นต่างค่าเช่า
และค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ได้ (โปรดพิจารณารายละเอียด ในหวัข้อความเสี่ยงที่เก่ียวกบั
กองทรัสต์หรือการด าเนินงานของกองทรัสต์)  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อาคารคลงัสนิค้าทัง้หมดของโครงการทิพย์ 7 มีสญัญาเช่ากบั
ผู้ เช่าพืน้ท่ีครบทกุยนูิต 

 
2) หน้าที่ในการช าระคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงทรัพย์สนิ 

ตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนในกรรมสทิธ์ในทรัพย์สนิที่จะซือ้ในโครงการทิพย์ 7 
TIP ตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงจากการปรับปรุง ซ่อมแซม 
เปลีย่นแปลงทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7  

 
3) หน้าที่ในการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินท่ีเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิท่ีเช่า 

TIP ตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกันที่
เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 ซึ่งได้เกิดขึน้หรืออาจมีขึน้
ทัง้ก่อนหรือจนกระทัง่ถึงวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิและตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัจด
ทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิ 
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4) การวิเคราะห์เก่ียวกบัความสามารถทางการเงินของ TIP 

เนื่องจาก TIP เป็นคู่สญัญาในสญัญาตกลงกระท าการกับกองทรัสต์ ที่ตกลงจะช าระส่วนที่
ขาดจากคา่เช่าและคา่บริการรวมตอ่ปีที่กองทรัสต์คาดการณ์ไว้ให้แก่กองทรัสต์ ตามมาตรการ
ทดแทนสว่นต่างคา่เช่าและบริการ รวมทัง้ตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระคา่ใช้จ่ายในการซอ่ม
บ ารุงทรัพย์สินและภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้
แรกในโครงการทิพย์ 7 ตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 ให้แก่กองทรัสต์ ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
และผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาตกลงกระท าการ
ของ TIP โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ TIP จากงบการเงิน
ของบริษัทในช่วงปี 2557 ถึง ปี 2559 พบวา่ TIP มีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
โดยเฉพาะในปี 2559 ที่มีการเติบโตอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการทยอยรับรู้รายได้
เต็มปีจากสญัญาเช่าคลงัสนิค้ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ี 

งบก ำไรขำดทุน 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม ส ำหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายได้รวม  611   369   625  

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) 136 132 215 

ก าไรสทุธิ 65 64 94 

 
โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ประมาณ 625 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า
ประมาณ 256 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.32  เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการให้เช่า
คลงัสินค้า 330 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.78 ของรายได้รวมของบริษัท    ในขณะที่
รายได้อีกสว่นหนึง่เป็นรายได้จากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิตามการด าเนินธุรกิจปกติ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 46.26 ของรายได้รวมของบริษัท    ด้วยความสามารถในการบริหารจดัการต้นทนุการ
ให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทมีก าไรจากการ
ด าเนินงานตอ่เนื่องทกุปี   โดยในปี 2559 บริษัทมี EBITDA จ านวน 215 ล้านบาท และมีก าไร
สทุธิทัง้สิน้ประมาณ 94 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 83 ล้านบาท และ 30 ล้าน
บาท ตามล าดบั 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวมส ำหรับงวดปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

สินทรัพย์รวม  2,204   2,500   2,527  

หนีส้ินรวม  1,657   1,838   1,772  

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  548   662   755  
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ส าหรับฐานะทางการเงินของ TIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 
2,527 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 27 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์
รวมอยู่ที่ 2,500 ล้านบาท โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่ประกอบด้วยอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 94.84 ของสินทรัพย์รวม สว่นหนีส้ินรวมของบริษัทมีจ านวน
ทัง้สิน้ 1,772 ล้านบาท ลดลงจ านวน 66 ล้านบาท จากหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
ซึง่มีจ านวน 1,838 ล้านบาท  โดยมีสาเหตหุลกัจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน ในขณะท่ีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมีจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 755 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 94 ล้าน
บาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ที่มีจ านวน 662 ล้านบาท อนัเป็นผลจากก าไรสทุธิในปี  

 

3.1.7 ประกนัภยัในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก 

กองทรัสต์จะจดัให้มีการท าประกนัภยัทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุตลอดระยะเวลา ทัง้ประกนัภยั
ความเสี่ยงภยัต่อทรัพย์สิน (All Risks Insurance) ประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Public 
Liability Insurance) โดยไม่รวมถึงประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) เนื่องจาก
ความเสีย่งจากระยะเวลาการซอ่มแซมทรัพย์สนิที่เสยีหายยาวนานของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ
อยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูมาก โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์มีแผนท่ีจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

1. ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ (All Risks Insurance) 

(1) กองทรัสต์โดยทรัสตีกระท าในนามของกองทรัสต์ และ/หรือ บคุคลที่กองทรัสต์ก าหนด
และเจ้าของทรัพย์สนิเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วม  

ทัง้นี ้ส าหรับกองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกันร่วมในบางกรมธรรม์ เนื่องจากกรมธรรม์
ประกันภยัประเภทดงักล่าว เจ้าของทรัพย์สินในปัจจุบนั ได้จัดท าไว้แล้วก่อนการเข้า
ลงทุนของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกติและยังไม่หมดอายุ
ความคุ้ มครองตามกรมธรรม์ ดังนัน้ เจ้าของทรัพย์สินปัจจุบันจะด าเนินการให้
กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ดังกล่าว ซึ่งมีความคุ้มครอง
ครอบคลุมทรัพย์สินตัง้แต่วันที่ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกถึงวนัสิน้สุดกรมธรรม์ 
อยา่งไรก็ดี เมื่อกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วหมดอายคุวามคุ้มครอง บริษัทฯจะจดัให้มี
การท ากรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัใหม่ให้ครอบคลมุทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้
แรกทัง้หมด โดยมีกองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพย์สนิ
ทัง้หมด 

(2) กองทรัสต์โดยทรัสตีกระท าในนามของกองทรัสต์ และ/หรือ บคุคลที่กองทรัสต์ก าหนด
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

(3) ผู้ รับผิดชอบเบีย้ประกนั: กองทรัสต์ 
(4) ทนุประกนั: ไมน้่อยกวา่มลูคา่ต้นทนุทดแทนใหมข่องสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร (ก่อน

หักค่าเสื่อมราคา และไม่รวมมูลค่าที่ดิน) (Full Replacement Cost) ตามรายงานผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ 
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2. ประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อประกันความรับ
ผิดของกองทรัสต์ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุครัง้แรก อนัเป็นผลให้กองทรัสต์ต้องรับผิดชดใช้คา่เสยีหายให้แก่บคุคลภายนอกดงักลา่ว 
โดยมีบคุคลภายนอกเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักลา่ว 
(1) ผู้ เอาประกนัภยั: กองทรัสต์โดยทรัสตีกระท าในนามของกองทรัสต์ 
(2) ผู้ รับผลประโยชน์: บคุคลภายนอก 
(3) ผู้ รับผิดชอบเบีย้ประกนั: กองทรัสต์ 
(4) ทนุประกนั: บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท าประกนัภยัความรับผิดชอบตอ่บคุคลภายนอก

ในวงเงินประกันภัยเท่ากับ 16 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าเพียงพอและ
เหมาะสมและสามารถคุ้ มครองความเสียหายและบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึน้ต่อ
บคุคลภายนอกได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกนัภยัซึ่งได้จดัท าไว้ลว่งหน้าก่อนการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ยงั
ไมห่มดอาย ุบริษัทฯ จะด าเนินการให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักลา่ว 
และเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวหมดอายุ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเข้าท ากรมธรรม์
ประกันภัยฉบับใหม่ให้ครอบคลุมทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกทัง้หมด ทัง้นี  ้
ประกนัภยัประเภทความเสี่ยงภยัต่อทรัพย์สิน (All Risks Insurance) จะมีวงเงินประกนัภยัไม่
ต ่ากวา่มลูคา่ทรัพย์สนิทดแทนทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก โดยวงเงินเอาประกนัภยั 
และต้นทุนทดแทนใหม่ของสิ่งปลูกสร้างและเคร่ืองจักร (ก่อนหักค่าเสื่อมราคาและไม่รวม
มลูคา่ที่ดิน) เป็นดงัตอ่ไปนี ้

 
วงเงินเอา
ประกนัภยั 
(บาท) 

ต้นทนุทดแทนใหมข่องสิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร 
(ก่อนหกัคา่เสื่อมราคาและไมร่วมมลูคา่ที่ดิน และงานฐานราก) (ล้านบาท)  

(Full Replacement Cost) /1 
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
เข้าลงทนุครัง้แรก 

638.16 638.16 731.46 

หมายเหต:ุ  ข้อมูลราคาประเมินของทรัพย์สินของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ประเมินมูลค่า ณ วนัที่ 8 กนัยายน 2560 และ
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ประเมินมูลค่า ณ วนัที ่ 8 กนัยายน 2560 

 /1 ผู้ประเมินราคาทรพัย์สินใช้สมมติฐานมูลค่าของงานฐานรากประมาณร้อยละ  10.00 ของมูลค่าส่ิงปลูกสร้างทดแทนใหม่   

 
ความเห็นของบริษัทฯ เก่ียวกบัการจดัท าประกนัภยัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก 

บริษัทฯ มีความเห็นว่าวงเงินประกนัภยัขัน้ต ่าที่ได้จดัท าข้างต้นนัน้มีความพอเพียงและความ
เหมาะสมกับมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้แรก เนื่องจากวงเงินประกันภยัขัน้ต ่า
ครอบคลมุมลูค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก 638.16 ล้านบาทและคาดว่าจะ
สามารถทดแทนมลูคา่ของทรัพย์สนิในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วช ารุดเสยีหาย อ้างอิงจากมลูคา่
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ต้นทุนทดแทนใหม่ของสิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร (ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา และไม่รวมมลูค่า
ที่ดิน) (Full Replacement Cost) ตามรายงานผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ส าหรับประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท าประกนัภยั
ในวงเงินประกนัภยัที่บริษัทฯ มีความเห็นวา่เพียงพอและเหมาะสมและสามารถคุ้มครองความ
เสยีหายและบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่บคุคลภายนอกได้ 

เนื่องจากลกัษณะทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกนี ้เป็นทรัพย์สินแนวราบ กล่าวคือ 
เป็นอาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสินค้าชัน้เดียว และ/หรือ มีชัน้ลอย และมีการกระจาย
ตวัอยูใ่นพืน้ท่ีกว้างโดยระยะเวลาการก่อสร้าง และ/หรือ ซอ่มแซมทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงั
ห้องเย็นคลงัสินค้าให้เช่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาดงักลา่ว
ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ขนาดของอาคาร ลักษณะที่ดินและอาคาร และ
ความสามารถในการก่อสร้างของผู้ รับเหมาเป็นต้นในขณะที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกองอาจมีการจัดท าประกันภยั
ธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) ให้แก่ทรัพย์สิน เพื่อป้องกนัความเสี่ยงหากเกิดการ
เสยีหายของทรัพย์สนิและต้องใช้ระยะเวลาในการซอ่มแซมยาวนาน จนท าให้กระทบตอ่รายได้
อย่างมีนยัส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารแนวสงูดงันัน้ ทางบริษัทฯ เห็นว่าความเสี่ยง
จากระยะเวลาการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายยาวนาน ในกรณีของทรัพย์สินที่มีลกัษณะ
อย่างทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกนัน้อยู่ในระดบัที่ไม่สงูมาก ประกอบกับการท า
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) อาจต้องมีค่าเบีย้ประกนัภยัเพิ่มเติมเป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ และกระทบตอ่ผลตอบแทนผู้ ถือหนว่ย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็น
ว่า การท าประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance) และประกันภัยความ
รับผิดชอบตอ่บคุคลภายนอกเหมาะสมกบัธุรกิจให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าแล้ว  

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจพิจารณาให้กองทรัสต์มีการจดัท าประกนัภยัประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต 
เพื่อคุ้ มครองความเสียหายต่อกองทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ตามความ
เหมาะสมด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

 
3.1.8 จดุเดน่ของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุครัง้แรก 

1) ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกตัง้อยู่ในท าเลที่ดีเป็นศนูย์กลางการด าเนินธุรกิจและ
จดุยทุธศาตร์ส าหรับการขนสง่และการกระจายสนิค้า  

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพสูง เป็นทรัพย์สินที่มี
ความสามารถในการสร้างรายได้ในระดับสูงกว่าอัตรารายได้เฉลี่ยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
อตุสาหกรรม โดยทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกนัน้แบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ 
(1) กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน และอาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธ์ิใน
สงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับการท าความเย็น และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า ของกลุ่ม 
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JWD ตัง้อยูใ่นบริเวณ มหาชยั และถนนสวุินทวงศ์ (จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ตามล าดบั) ซึ่งถือเป็นจุดศนูย์กลางการด าเนินธุรกิจการให้บริการรับฝากและขนสง่สินค้าแช่
แข็ง และ (2) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า ของ TIP ตัง้อยู่บริเวณ ถนนเลียบคลอง
สง่น า้ชลหารพิจิตรสวุรรณภมูิ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งถือเป็นจุดยทุธศาสตร์
ส าหรับการกระจายสินค้า การขนส่ง การคมนาคมและการด าเนินธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่าที่
ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทัง้ยงัอยู่ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตชัน้น าของ
ประเทศไทย 

2) ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเป็นทรัพย์สินที่อายนุ้อย คณุภาพและศกัยภาพสงู และมีการ
ออกแบบไว้เป็นอยา่งดี 

อาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสินค้าที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกอยู่ในสภาพดี และ
ค่อนข้างใหม่ มีอายเุฉลี่ยประมาณ 3.26 ปี อาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสินค้ามีความ
ทนัสมยัและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   

กล่าวคืออาคารคลงัห้องเย็นสามารถรองรับการจัดการสินค้าที่ต้องการความเย็นอุณหภูมิ
ระหวา่ง -22 ถึง 20 องศาเซลเซียส โดยเป็นระบบท าความเย็นจาก ระบบสว่นกลาง จ่ายให้กบั
พืน้ท่ีตา่งๆ การออกแบบตวัอาคารค านงึถึงระยะหา่งของช่วงเสา อาคารมีความกว้างประมาณ 
50 ถึง 140 เมตร และมีความยาวตัง้แต่ 90 ถึง 120 เมตร มีการจัดแบ่งพืน้ที่ภายในมีการ
แบ่งแยกห้อง โดยค านึงถึงการใช้งานและการปฏิบตัิการที่สะดวก คลอ่งตวั  มีความปลอดภยั 
ลดปัญหาในการขนถ่ายสินค้าเข้าและออก ที่อาจเกิดขึน้ได้ในช่วงเวลาที่มีการใช้บริการของ
ลูกค้าจ านวนมาก พืน้อาคารมีความทนทานต่อการใช้งาน สามารถรับน า้หนักได้ 5 ตันต่อ
ตารางเมตร และมีเพดานสงูถึง 9 เมตร ซึง่เหมาะกบัการน าสนิค้าเข้าและออก และการขนถ่าย
สินค้าจากรถบรรทุก ซึ่งอาคารคลงัสินค้าถูกออกแบบให้มีประตูส าหรับขนถ่ายสินค้า และ
อุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืน้ให้มีความลาดชันที่เหมาะสมกับความสูงของรถขนสินค้าเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า ประกอบด้วยอปุกรณ์ที่มีความทนัสมยั เช่น Mobile 
Pallet Racking System ที่สามารถเพิ่มศกัยภาพในการจดัการสินค้า และเพิ่มความจุในการ
จดัเก็บสนิค้าแช่แข็งได้เป็นอยา่งดี 

ส าหรับอาคารคลงัสินค้าจะเป็นอาคารคลงัสินค้าที่พฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐานแต่สามารถ
ดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เช่าแต่ละรายได้ พืน้อาคารสามารถรับน า้หนกัได้
ถึง 5 ตนัตอ่ตารางเมตร ตวัอาคารมีประตชูตัเตอร์สงู ซึง่เหมาะกบัการเข้าออกของรถบรรทกุ มี
ส่วนส านักงานได้พร้อมสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น า้ประปา ท่ีผู้ เช่าสามารถเช่าและเร่ิม
ด าเนินการได้ทนัที และยงัมีจดุเดน่อยูท่ี่การออกแบบให้พืน้ที่โปร่งโลง่ ไมม่ีเสาตรงกลาง ท าให้
จดัวางสายการผลิตได้ง่าย มีแสงธรรมชาติและการระบายอากาศที่ดี อีกทัง้ยงัติดตัง้อปุกรณ์
เพื่อความปลอดภยัไว้  
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3) ผู้ เช่าหลกัและผู้ เช่าพืน้ที่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกเป็นบริษัทชัน้น าของ
ประเทศ เป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลาย อยู่ในอตุสาหกรรมที่มีศกัยภาพท่ีดี และมีการกระจายตวั
ของผู้ เช่าเหมาะสม 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ที่ดี โดยกลุ่มผู้ เช่าหลกั
และผู้ เช่าพืน้ที่ นับเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีทัง้ศักยภาพทางธุรกิจที่ดีและเสถียรภาพ
ทางการเงินท่ีดี อีกทัง้ยงัมีความหลากหลายในแง่การกระจายตวัของประเภทธุรกิจ 

โดยหากพิจารณาผู้ เช่าหลกั ซึ่งเช่าพืน้ที่รวมกนัประมาณร้อยละ 63.03 ของพืน้ที่อาคารคลงั
ห้องเย็นและอาคารคลงัสนิค้าทัง้หมด อนัได้แก่ PCS JPAC และ Datasafe และผู้ เช่าพืน้ท่ีราย
ใหญ่ 3 อนัดบัแรก ซึ่งเป็นผู้ เช่าพืน้ที่รวมกนัประมาณร้อยละ 26.98 ของพืน้ที่อาคารคลงัห้อง
เย็นและอาคารคลงัสินค้าทัง้หมด อนัได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท เลนโซ่ แอ
โรสเปซ จ ากดั และ บริษัท โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ต่างก็เป็นบริษัทชัน้น าที่มีความ
แข็งแกร่งทางด้านธุรกิจและเสถียรภาพทางการเงิน ส าหรับประเภทธุรกิจของผู้ เช่านัน้ ผู้ เช่า
ส่วนมากของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกนัน้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ให้บริการห้องเย็นและโลจิสติกส์ และอุปกรณ์ส านกังาน โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 74.52% 
ร้อยละ 8.10% และร้อยละ 6.32% ของพืน้ที่อาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสินค้าทัง้หมด 
ตามล าดบัซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านีถื้อเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ที่สร้าง
รายได้จากการผลติและสง่ออกในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพ
ในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในอนาคต แสดงให้เห็นถึงความโดดเดน่
ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกทัง้ในแง่ของคณุภาพ ศกัยภาพการเติบโต และการ
กระจายตวัของประเภทธุรกิจของผู้ เช่าอยา่งเหมาะสม 

4) ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน (Risk 
Diversification of Portfolio) อยา่งเหมาะสม 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน อันได้แก่ 
โครงการที่เข้าลงทนุ ท าเลที่ตัง้ ประเภทของทรัพย์สิน ลกัษณะของผู้ เช่า การครบก าหนดอายุ
สญัญา เป็นต้น 

โดยกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัซึ่งกระจายตวัอยู่ใน 4 โครงการ ซึ่งโครงการดงักลา่ว
ตัง้อยูใ่น 3 จงัหวดั อนัได้แก่ จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสมทุรปราการ 

ทรัพย์สินหลกัประกอบด้วยอาคารคลงัห้องเย็น 3 อาคาร แบ่งเป็น 3 ยูนิต อาคารคลงัสินค้า 
จ านวน 6 อาคาร แบ่งเป็น 6 ยนูิต ซึ่งการกระจายตวัของประเภทของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนครัง้แรกนัน้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจอาคารคลงัห้องเย็นหรืออาคาร
คลงัสินค้าให้เช่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยรายได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุครัง้แรก ประกอบด้วยรายได้จากทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัห้องเย็นประมาณ ร้อยละ 
47.17 และจากอาคารคลงัสนิค้าประมาณ ร้อยละ 52.83 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 39 

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาในด้านสญัญาเช่ากับผู้ เช่าหลกัและผู้ เช่าพืน้ที่ พบว่าสญัญาเช่าที่มี
อายุสัญญาเฉลี่ย 3 ปีขึน้ไป คิดเป็นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมถึงร้อยละ 92.00 และ
สญัญาเช่าสว่นใหญ่จะครบก าหนดอายสุญัญาเช่าหลงัจากปี 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.58 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

จากเหตผุลข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกนี ้มีการกระจายความ
เสีย่งของการลงทนุในด้านตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 

5) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกับผู้น าในธุรกิจพฒันาอาคารคลงัสินค้าและ
โรงงานให้เช่า ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญสงู 

ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการเข้าท าสัญญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กับบริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ( เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร่วมกนักบั TIP) โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะแต่งตัง้บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั (เป็นบริษัทที่มีผู้
ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั TIP) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในสว่นของทรัพย์สินใน
โครงการทิพย์ 7 โดยบริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด (เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP) 
และคณะผู้บริหารถือเป็นผู้น าในธุรกิจ โดยมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า และการ
ให้บริการที่ครบวงจร ทัง้นี ้บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด (เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั 
TIP) และคณะผู้ บริหาร ได้ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายหรือให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน
ส าเร็จรูป แก่ผู้ประกอบการทัง้ในและนอกนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ มากว่า 20 ปี โดยปัจจบุนัมี
อาคารคลงัสินค้าและโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท งาน
สมบรูณ์ จ ากดั (เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั TIP) และคณะผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือโครงกำร ที่ตัง้โครงกำร TIP AIMIRT 
จ ำนวนคลังสินค้ำ 

(หลัง) 
พืน้ที่คลังสินค้ำ  

(ตร.ม.) 
ตร.ม. 

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

  140 202,299 21,651.1 

หมายเหต:ุ  ข้อมูลจาก TIP ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2560 
 /1 โครงการทิพย์ 7 มีจ านวนคลงัสินค้าทัง้หมด 9 หลงั โดยจ านวน 4 หลงัเป็นส่วนของคลงัสินค้าทีก่องทรสัต์ไม่ได้เข้าลงทนุ  
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ท าให้บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP) และคณะ
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่ารวมทัง้มีความเช่ียวชาญใน
ด้านการตลาดในการหาผู้ เช่ารายใหม่ การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่าที่เป็น
ลูกค้าปัจจุบัน ตลอดจนการบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย นอกจากนีย้ังมีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ทัง้ที่เป็นทีมงานก่อสร้างซึง่ประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร และผู้จดัการโครงการ 
ซึ่งเป็นผู้ควบคมุงานก่อสร้างโดยตรง อีกทัง้ยงัมีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือลกูค้าในการขอ
ใบอนญุาตและจดัหาสาธารณปูโภคตา่งๆ ตามความต้องการของลกูค้า รวมทัง้การให้บริการ
ขอใบอนุญาตทางานในราชอาณาจักรสาหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทัว่ๆ ไปตามที่
ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารทรัพย์สินดังกล่าวซึ่ง เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ลกัษณะเฉพาะเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุแก่กองทรัสต์ 

6) กองทรัสต์มีโอกาสที่จะเติบโตจากแผนการลงทุนที่ต่อเนื่องตามนโยบายการลงทุนของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุส าหรับการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต ทัง้การ
ลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่ JWD TIP และเจ้าของที่ดิน รวมเรียกวา่ “กลุม่ผู้จ าหนา่ยทรัพย์สนิ” 
และบริษัทอื่นๆ ทัง้นี ้การที่กลุ่มผู้ จ าหน่ายทรัพย์สิน เป็นบริษัทชัน้น าในด้านการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ การพฒันาอาคารคลงัห้องเย็น อาคารคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่าของประเทศ
ไทย กอปรกบัการมีประวตัิการด าเนินธุรกิจดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง จึงท าให้กองทรัสต์มีโอกาส
ในการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วเพิ่มเติมในอนาคตได้ นอกจากนัน้ กองทรัสต์ยงัมีนโยบายที่
จะแสวงหาโอกาสในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอตุสาหกรรมของบริษัทอื่นๆ อีกด้วย 
โดยการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของกองทรัสต์ในอนาคตจะท าให้ขนาดของกองทรัสต์มี
มูลค่าเพิ่มขึน้ ซึ่งจะท าให้มีสภาพคล่องในการซื อ้ขายหน่วยทรัสต์มากขึน้ตามมา และ
นอกจากนีก้ารลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมในอนาคตยงัเป็นการกระจายความเสีย่งในการลงทนุ
ของกองทรัสต์อีกด้วย 

7) กองทรัสต์และกลุม่ผู้จ าหนา่ยทรัพย์สนิ มีการประสานผลประโยชน์ระหวา่งกนั 

เนื่องจากกลุม่ผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน มีโอกาสในการลงทนุในการถือหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายแล้ว ดงันัน้เพื่อให้ กลุ่มผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในฐานะผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้ เช่าหลกั และบริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั (เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั 
TIP) ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 
รวมทัง้กองทรัสต์จะเป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทุนของกลุ่มผู้ จ าหน่ายทรัพย์สินที่
นอกเหนือไปจากการกู้ ยืมเงิน การออกหุ้นสามัญและหุ้นกู้  โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะสร้าง
ความน่าเช่ือถือ โดยการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส เพื่อทาให้กองทรัสต์เป็นช่องทางในการระดมทุนในอนาคตต่อไป นอกจากนี ้
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ก าหนดคา่ตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์แบบอ้างอิงและแปรผนั
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ตามผลประกอบการของกองทรัสต์ ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจที่ดีเพื่อให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์
พยายามสร้างรายได้เพิ่มขึน้ และ/หรือ พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายของอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

8) กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ 

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การขอสินเช่ือจาก
สถาบันการเงิน การออกตราสารประเภทต่างๆ อาทิเช่น ตราสารหนี ้หุ้ นกู้  หรือการเข้าท า
สัญญาที่มีลักษณะเป็นการกู้ ยืม ทัง้ที่ เป็นการกู้ ยืมโดยมีทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็น
หลักประกันการช าระเงินกู้ ยืมหรือไม่ก็ตาม ทัง้นี  ้ กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินได้เพื่อ
วตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็น
ส าคญั อยา่งไรก็ตามการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราสว่นในการ
กู้ยืมเงินที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกองทรัสต์สามารถก่อภาระผกูพนัได้ตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ 

ในการลงทุนในทรัพย์สินที่ทรัสต์ลงทุนครัง้แรก ทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนั
ภายในวงเงินไม่เกิน665.00 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพราะผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มขึน้เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวมาใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม อีกทัง้อัตราดอกเบีย้และเง่ือนไข
ที่ทรัสต์ต้องช าระในการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่ทรัสต์ลงทนุครัง้แรกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
ต่างจากอตัราการกู้ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กบั
ลกูค้าของตนในอตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั 

9) กองทรัสต์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

เงินได้ของทรัสต์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบบัท่ี 533 พ.ศ. 2555 

 
3.2 สรุปมูลค่ำทรัพย์สิน 

ณ 31 ธนัวาคม 2560  AIMIRT มีมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามรายงานและงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบ
บญัชีสรุปได้ดงันี ้

• มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ     1,551,267,267 บาท 

• มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ย 10.0081  บาท 
 
ทัง้นี ้ไม่มีข้อมลูมลูค่าของหน่วยทรัสต์ลา่สดุในปี 2560 เนื่องจาก AIMIRT เข้าจดทะเบียนในวนัที่ 9 มกราคม 
2561    
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3.3 สรุปสำระส ำคัญของรำยงำนกำรประเมิน 

3.3.1 ราคาประเมินและมลูคา่สงูสดุทีก่องทรัสต์เข้าลงทนุ 

ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. ทัง้ 
2 รายเลอืกใช้ราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) เป็นมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ
ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก ซึ่งผู้ ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้ จัดการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงินได้
ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกแล้ว ไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่สมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ดงักลา่วไม่สมเหตสุมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่จะเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐาน
ดงักลา่วได้ หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ อาจจะไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
ทัง้ 2 รายว่าราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้เป็นมลูคา่ที่เหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบกบัราคาที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุกวา่ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) 

โดยข้อมลูราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุครัง้แรก มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนีด้งัตารางด้านลา่งนี ้

มลูคา่ประเมิน 
ราคาประเมินของทรัพย์สิน (ล้านบาท) /1 

บริษัท แกรนด์ แอสเซท  
แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
คอนซลัแทนท์จ ากดั 

มลูคา่ทรัพย์สินรวมประมาณ 2,068.00 2,047.10 

มลูคา่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุไมเ่กินประมาณ (ล้านบาท)   2,215.00 
สงูกวา่ราคาประเมินต ่าสดุ (ร้อยละ) 8.25 

หมายเหต:ุ /1ข้อมูลราคาประเมินของทรัพย์สินของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ประเมินมูลค่า ณ วนัที่ 8 กนัยายน 2560  และ
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ประเมินมูลค่า ณ วนัที ่8 กนัยายน 2560   

 

ส าหรับมลูค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกจากเจ้าของทรัพย์สินท่ีมลูค่ารวมกนัสงูสดุไมเ่กิน 
2,215.00 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งกองทรัสต์อาจจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นมลูคา่ที่สงูกวา่มลูคา่ประเมินคา่ของทรัพย์สินค่าต ่าสดุที่จดัท าโดยผู้ ประเมินอิสระ
ประมาณร้อยละ 8.25 ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่ มลูค่าลงทนุสงูสดุดงักลา่ว
เป็นมลูคา่ที่เหมาะสมเนื่องจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ความน่าสนใจของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก: ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้
แรกเป็นทรัพย์สนิท่ีมีศกัยภาพสงู เป็นทรัพย์สนิท่ีมีความสามารถในการสร้างรายได้ในระดบัสงู
กว่าอตัรารายได้เฉลี่ยเมื่อเทียบกบัค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างใหม่ มี
อายอุาคารเฉลีย่ประมาณ 3.26 ปี โดยทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกนัน้แบง่ออกเป็น 
2 ประเภทหลกัๆ คือ (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารคลงัห้องเย็น และสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง
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กบัการท าความเย็น และอาคารคลงัสนิค้าของกลุม่ JWD (ได้แก่ PCS JPAC และ BJL) ตัง้อยู่
ในบริเวณมหาชยั และถนนสวุินทวงศ์ (จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามล าดบั) 
ซึ่งถือเป็นจุดศนูย์กลางการด าเนินธุรกิจการให้บริการรับฝากและขนสง่สินค้าแช่แข็ง และ (2) 
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าของ TIP ตัง้อยู่บริเวณถนนเลียบคลองส่งน า้ชลหาร
พิจิตร อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยศักยภาพของทรัพย์สินและศักยภาพของ
บริเวณที่ตัง้ของทรัพย์สิน จึงท าให้ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกมีความน่าสนใจและ
สามารถดงึดดูผู้ เช่าพืน้ท่ีได้เป็นอยา่งดี 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของสิทธิประโยชน์ในหวัข้อการลงทนุในหวัข้อจดุเด่นของ
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก) 

2. ประมาณการผลตอบแทนในปีแรกอยู่ในระดบัที่เหมาะสม: ตามประมาณการงบก าไรขาดทนุ 
และการปันสว่นแบง่ก าไรสมมติฐานส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561  (“รายงานประมาณการ”) ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปีแรก (Prospective 
Gross Yield) หรือประมาณอตัราเงินที่จ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ ใน
กรณีที่กองทรัสต์ไม่มีการกู้ยืม จะท าให้ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกเทา่กบัร้อยละ 
6.42 โดยแบ่งเป็นประมาณการอตัราสว่นแบง่ก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 6.40 และประมาณการ
อัตราการลดทุนเท่ากับร้อยละ 0.02 ทัง้นีใ้นกรณีที่มีการกู้ ยืมเงินไม่เกิน 665.00 ล้านบาท 
ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่ก าไรจะเทา่กบัร้อยละ 7.32 และประมาณการอตัราการลด
ทนุเทา่กบัร้อยละ 0.06 (ค านวณบนมลูคา่การเข้าลงทนุสงูสดุไมเ่กิน 2,215.00 ล้านบาท) รวม
เป็นร้อยละ 7.38 ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากความมั่นคงของ
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก และโอกาสในการเติบโตของทรัพย์สนิดงักลา่ว อีกทัง้ ผู้
ถือหน่วยทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการกู้ ยืมเงิน เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ของเงินกู้ น้อยกว่า
ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก ถึงแม้วา่อาจจะมีความเสี่ยงที่เก่ียวเนื่องเพิ่มเติมจาก
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสว่นที่ 1.1.8 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน โดยสามารถสรุปเปรียบเทียบผลตอบแทนในกรณีที่ไม่
มีเงินกู้ยืมและมีเงินกู้ยืมได้ดงันี ้

 
กรณีที่ไมมี่การกู้ยืม  
665.00 ล้านบาท  

กรณีฐานที่มีการกู้ยืม 
ไมเ่กิน 665.00 ล้านบาท  

ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนในปีแรก (Total Distributable Yield) ร้อยละ 6.42 ร้อยละ 7.38 
ประมาณการการปันสว่นแบง่ก าไรสทุธิ ร้อยละ 6.40 ร้อยละ 7.32 

ประมาณการการแบง่สว่นทนุ ร้อยละ 0.02 ร้อยละ 0.06 
 

ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกประเภทกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารคลงัห้องเย็น 
และสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวกบัการท าความเย็น และอาคารคลงัสินค้าของกลุม่ JWD นัน้ PCS 
JPAC และ Datasafe (แล้วแต่กรณี) จะเช่าทรัพย์สินดงักล่าวจากกองทรัสต์ภายหลงัจากที่
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กองทรัสต์เข้าลงทุน ในขณะท่ี ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกประเภทกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าของ TIP นัน้ มีผู้ เช่าเต็มทัง้หมด 

นอกจากนี ้หากพิจารณาประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุในปีแรก
ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนที่ไม่ต ่ากว่าประมาณร้อยละ 7.38 ส าหรับกรณีที่
กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกที่ราคาสงูสดุไม่เกิน 2,215.00 ล้านบาทโดยมี
สดัส่วนการกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนครัง้แรกไม่เกินร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมที่
กองทรัสต์จะลงทนุครัง้แรก โดยน าประมาณการอตัราการปันสว่นแบ่งก าไรและการแบ่งส่วน
ทุนในปีแรกที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ มาเปรียบเทียบกับอัตราการปันส่วนแบ่งก าไรของ
หลกัทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ โดยพิจารณาเฉพาะ
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ เ ป็นประเภทที่ลงทุนในกรรมสิทธิของอสังหาริมทรัพย์และ
สงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัอาคารคลงัสินค้าและ/หรืออาคารคลงัห้องเย็น (Freehold) ซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2560 จะพบว่า 
ประมาณการอตัราการปันสว่นแบ่งก าไรและการแบ่งสว่นทนุจ่ายผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์จะ
สงูกวา่หลกัทรัพย์ที่สามารถน ามาเทียบเคียงได้ทัง้หมด โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

หลักทรัพย์ที่น ำมำเทยีบเคียง 
ประเภท

ทรัพย์สินที่เข้ำ
ลงทุน 

อัตรำกำรปัน
ส่วนแบ่งก ำไร 
 (ร้อยละ) (1) 

อัตรำกำรปัน
ส่วนลดทุน 

 (ร้อยละ) (1)(2) 

อัตรำส่วนกำร
กู้ยืม 

(ร้อยละ) (2) 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจ
ฟันด์ (M-STOR) 

คลงัห้องเย็นและ
คลงัสินค้า 

7.01 - - 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 
(PPF) 

โรงงานและ
คลงัสินค้า 

6.53 - - 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) คลงัสินค้าเก็บ
เอกสาร 

6.69 - - 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ 
(SSTSS) 

คลงัสินค้าเก็บ
เอกสาร 

7.11 - - 

เฉล่ีย  6.84 - - 

หมายเหต:ุ (1)  ค านวณจากข้อมูล SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART) โดยเป็นข้อมูล 12 เดือนล่าสุด ส้ินสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2560 

 (2)  หลกัทรพัย์ทีน่ ามาเทียบเคียงไม่มีการปันส่วนลดทนุตามข้อมูล 12 เดือนล่าสดุ ส้ินสดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 และไม่มีการกู้ยืม
เงิน ตามข้อมูลส้ินสดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

ดงันัน้ จากข้อมลูที่แสดงตามตารางข้างต้นจะเห็นได้วา่มลูคา่ลงทนุสงูสดุดงักลา่วเป็นมลูคา่ที่
เหมาะสมเนื่องจากประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนที่คาดว่า
กองทรัสต์จะจ่ายให้กับผู้ ถือหน่วยที่ร้อยละ 7.38 นัน้ สงูกว่าอตัราการปันส่วนแบ่งก าไรของ
หลกัทรัพย์ที่สามารถน ามาเทียบเคียงได้ทัง้หมด ซึ่งล้วนเป็นหลกัทรัพย์ที่ลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกนักบักองทรัสต์ในกรรมสิทธิของอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้อง
กบัอาคารคลงัสนิค้าและ/หรืออาคารคลงัห้องเย็น (Freehold) 
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3.3.2 วิธีที่ใช้ในการประเมิน 

ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั และบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์
ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ได้พิจารณาเลอืกใช้วธีิรายได้ (Income Approach) โดยค านงึถึงโครงสร้างการ
จดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์เป็นเกณฑ์ในการสรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ 

 
3.3.3 สรุปสมมติฐานส าคญัในการประเมินมลูคา่ 

สมมติฐานหลกัที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ สามารถสรุปได้ดงันี  ้

สมมติฐำนหลักในกำร

ประเมิน 
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์จ ำกัด 

วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) โดยการค านวณมลูค่าปัจจบุนัของรายรับกระแส
เงินสดสทุธิ (Discounted Cash Flow) โดยการค านวณความสามารถของทรัพย์สินในการสร้างรายได้ และหกั
ออกจากคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน คา่ใช้จา่ยคงที่ 

ระยะเวลาการประเมินคา่
และหลกัการคิด Terminal 
Value 

โครงการ JWD 
-  30 ปีส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการ
เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค และ 10 ปี ส าหรับโครงการ
ดาต้าเซฟ โดยก าหนดให้มีมลูคา่ภายหลงัปีที่สิน้สดุ
การคาดการณ์ (Terminal value)  

โครงการทิพย์ 7 
-  10 ปี โดยก าหนดให้มีมลูค่าภายหลงัปีที่สิน้สดุการ
คาดการณ์ (Terminal value) 

ส าหรับทัง้  2 โครงการ ผู้ ประเมินใช้หลักการคิด 
Terminal value เสมือนกองทรัสต์ได้ท าการจ าหน่าย
ทรัพย์สิน โดยมีสมมติฐานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย
ส าหรับการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ประมาณร้อยละ 3.00 
ของมลูคา่โครงการ 

โครงการ JWD 
-  30 ปีส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการ
เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค และ 10 ปี ส าหรับโครงการ
ดาต้าเซฟ โดยก าหนดให้มีมลูคา่ภายหลงัปีที่สิน้สดุ
การคาดการณ์ (Terminal value) 

โครงการทิพย์ 7 
-  10 ปี โดยก าหนดให้มีมลูค่าภายหลงัปีที่สิน้สดุการ
คาดการณ์ (Terminal value) 

ส าหรับทัง้  2 โครงการ ผู้ ประเมินใช้หลักการคิด 
Terminal value เสมือนกองทรัสต์ยังคงเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ และปลอ่ยเชา่ทรัพย์สินตอ่ไป  
 

ประมาณการอตัราการเชา่
พืน้ที่ (Occupancy Rate) 

โครงการของกลุม่ JWD 

- อตัราการเชา่พืน้ที่ เทา่กบัร้อยละ 100.00 ส าหรับ
ทกุโครงการของกลุม่ JWD ตลอดระยะเวลา
ประมาณการของแตล่ะโครงการ 

- อตัราการเชา่พืน้ที่ส าหรับปีภายหลงัปีที่สิน้สดุการ
คาดการณ์เทา่กบัร้อยละ 100.00 ส าหรับทกุ
โครงการของกลุม่ JWD 

โครงการทิพย์ 7 

- อตัราการเชา่พืน้ที่ส าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เทา่กบัร้อย
ละ 100.00 

- อตัราการเชา่พืน้ที่ส าหรับปีที่ 4 ถึงปีที่ 10  รวมถึง
ภายหลงัปีทีส่ิน้สดุการคาดการณ์เทา่กบัร้อยละ 
94.00 

โครงการของกลุม่ JWD 

- อตัราการเชา่พืน้ที่ เทา่กบัร้อยละ 100.00 ส าหรับ
ทกุโครงการของกลุม่ JWD ตลอดระยะเวลา
ประมาณการของแตล่ะโครงการ 

- อตัราการเชา่พืน้ที่ส าหรับปีภายหลงัปีที่สิน้สดุการ
คาดการณ์ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ
โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค เทา่กบัร้อยละ 80.00 
และส าหรับโครงการดาต้าเซฟเทา่กบัร้อยละ 90.00 

โครงการทิพย์ 7 

- อตัราการเชา่พืน้ที่ส าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เทา่กบัร้อย
ละ 100.00 

- อตัราการเชา่พืน้ที่ส าหรับปีที่ 4 ถึงปีที่ 10  เทา่กบั
ร้อยละ 95.00 
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สมมติฐำนหลักในกำร

ประเมิน 
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์จ ำกัด 

- อตัราการเชา่พืน้ที่ส าหรับปีภายหลงัปีที่สิน้สดุการ
คาดการณ์เทา่กบัร้อยละ 90.00 

ประมาณการอตัราคา่เชา่
พืน้ที่ 

โครงการของกลุม่ JWD 

- อตัราคา่เชา่เป็นไปตามสญัญา โดยก าหนดให้อตัรา
คา่เชา่ภายหลงัปีที่สิน้สดุการคาดการณ์เทา่กบั 
598.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยู
ดี แปซิฟิค และ 146.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่
เดือน ส าหรับโครงการดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 

- อตัราคา่เชา่เป็นไปตามสญัญา โดยก าหนดให้อตัรา
คา่เชา่ภายหลงัปีที่สิน้สดุการคาดการณ์เทา่กบั 
216.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

โครงการของกลุม่ JWD 

- อตัราคา่เชา่เป็นไปตามสญัญา โดยก าหนดให้อตัรา
คา่เชา่ภายหลงัปีที่สิน้สดุการคาดการณ์เทา่กบั 
754.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยู
ดี แปซิฟิค และ 157.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่
เดือน ส าหรับโครงการดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 

- อตัราคา่เชา่เป็นไปตามสญัญา โดยก าหนดให้อตัรา
คา่เชา่ภายหลงัปีที่สิน้สดุการคาดการณ์เทา่กบั 
215.03 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เชา่ โครงการของกลุม่ JWD 

- อตัราคา่เชา่ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.00 ทกุๆ 3 ปีตัง้แต่
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 และปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ทกุๆ 
3 ปีตัง้แตปี่ที่ 16 ถึงปีที่ 30 ตามสญัญาส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยู
ดี แปซิฟิค 

- อตัราคา่เชา่ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.00 ทกุๆ 3 ปีตัง้แต่
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ส าหรับโครงการดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 

- อตัราคา่เชา่เฉลี่ยตามที่โครงการทิพย์ 7 ท ากบัผู้ เชา่
ตามสญัญา 

โครงการของกลุม่ JWD 

- อตัราคา่เชา่ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.00 ทกุๆ 3 ปีตัง้แต่
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 และปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ทกุๆ 
3 ปีตัง้แตปี่ที่ 16 ถึงปีที่ 30 ตามสญัญาส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยู
ดี แปซิฟิค 

- อตัราคา่เชา่ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.00 ทกุๆ 3 ปีตัง้แต่
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ส าหรับโครงการดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 

- อตัราคา่เชา่เฉลี่ยตามที่โครงการทิพย์ 7 ท ากบัผู้ เชา่
ตามสญัญา 

คา่ใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษา และซอ่มแซม 

โครงการของกลุม่ JWD 

- ร้อยละ 0.50 และร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมแตล่ะ
ปีส าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 และปีที่ 6 ถึงภายหลงัปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ตามล าดบั ส าหรับโครงการแป
ซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 

- ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมในแตล่ะปีส าหรับ
โครงการดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 

- ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวมในแตล่ะปีส าหรับปีที่ 4 
ถึงภายหลงัปีที่สิน้สดุการคาดการณ์ 

โครงการของกลุม่ JWD 

- ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวมในแตล่ะปีส าหรับปีที่ 1 
ถึงปีที่ 5 

- ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมในปีที่ 6 และก าหนดให้
คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษา และซอ่มแซมเติบโต
ร้อยละ 3.00 ตอ่ปีจากปีที่ 6 ส าหรับปีที่ 7 ถึง
ภายหลงัปีทีส่ิน้สดุการคาดการณ์ 

โครงการทิพย์ 7 

- ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวมในแตล่ะปีส าหรับปีที่ 4 
ถึงปีที่ 5 

- ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมในปีที่ 6 และก าหนดให้
คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษา และซอ่มแซมเติบโต
ร้อยละ 3.00 ตอ่ปีจากปีที่ 6 ส าหรับปีที่ 7 ถึง
ภายหลงัปีทีส่ิน้สดุการคาดการณ์  
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สมมติฐำนหลักในกำร

ประเมิน 
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ำกัด บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์จ ำกัด 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

โครงการของกลุม่ JWD 

- คา่สว่นกลาง 3.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดย
ปรับเพ่ิมขึน้ตามอตัราคา่เชา่ 

- คา่สว่นกลาง 3.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดย
ปรับเพ่ิมขึน้ตามอตัราคา่เชา่ 

โครงการทิพย์ 7 

- คา่สว่นกลาง 3.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดย
ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.00 ทกุๆ 3 ปี 

- คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการขาย คดิเป็น 1 เดือน และ 0.5 
เดือนของรายได้ส าหรับการท าสญัญาของผู้ เชา่ราย
ใหมแ่ละผู้ เชา่รายเดิมเม่ือสญัญาเชา่เดิมหมดอาย ุ
ตามล าดบั โดยสดัสว่นผู้ เชา่รายใหมแ่ละผู้ เชา่ราย
เดิมที่ท าการตอ่สญัญาคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
20.00 และร้อยละ 80.00  

โครงการของกลุม่ JWD 

- คา่สว่นกลาง 3.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดย
ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.00 ทกุๆ 3 ปีตัง้แตปี่ที่ 1 ถึงปี
ที่ 15 และปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ทกุๆ 3 ปีตัง้แตปี่
ที่ 16 ถึงปีที่ 30 ตามสญัญาส าหรับโครงการแป
ซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 

- คา่สว่นกลาง 3.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดย
ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.00 ทกุๆ 3 ปีส าหรับโครงการ
ดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 

- คา่สว่นกลาง 3.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดย
ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ทกุปี 

- คา่ใช้จา่ยในด้านการตลาด คดิเป็นร้อยละ 3.00 
ของรายได้จากการท าสญัญาใหม ่

อตัราคิดลด 
(Discount Rate) 

ร้อยละ 9.00 และร้อยละ 9.25 ส าหรับโครงการของ
กลุม่ JWD และโครงการทิพย์ 7 ตามล าดบั 

ร้อยละ 9.00 ส าหรับโครงการของกลุม่ JWD และ
โครงการทิพย์ 7 

สมมติฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติม คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex Reserve) 
- ร้อยละ 4.50 ของรายได้ในแตล่ะปีส าหรับโครงการ
แปซิฟิค ห้องเย็น และร้อยละ 5.50 ของรายได้ใน
แตล่ะปีรวมส าหรับโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 

- ร้อยละ 1.50 ของรายได้รวมในแตล่ะปีส าหรับ
โครงการดาต้าเซฟ  

- ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมในปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 และ
ร้อยละ 1.50 ของรายได้รวมในปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 
ส าหรับโครงการทิพย์ 7  

คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex Reserve) 
- ร้อยละ 4.50 ของรายได้ในแตล่ะปีรวมทัง้ส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยู
ดี แปซิฟิค 

- ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมในแตล่ะปีส าหรับ
โครงการดาต้าเซฟ  

- ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมส าหรับโครงการทิพย์ 7 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิท่ี
ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกแล้ว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือได้ว่า
สมมติฐานหลกัในการประเมินมลูค่าดงักลา่วไม่สมเหตสุมผล เมื่อเปรียบเทียบกบัผลประกอบการใน
อดีตของทรัพย์สิน ตลอดจนแนวโน้มของอตุสาหกรรมอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า อย่างไรก็
ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าว และความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์ตัง้อยู่บนสภาพแวดล้อมในการด าเนินการธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจ 
ตลอดจนสภาวะตลาดการเงินในปัจจุบนั ดงันัน้ หากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ ในอนาคต ความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์อาจเปลีย่นแปลงได้  
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3.3.4 ราคาประเมินตามวิธีต้นทนุทดแทน (Replacement Cost Approach)  

ราคาประเมินตามวิธีคดิจากต้นทนุ (Cost Approach) มีไว้เพื่อใช้อ้างองิในการพิจารณาเก่ียวกบัการจดัท า
ประกนัภยัที่เหมาะสมส าหรับอาคารสิง่ปลกูสร้างที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเทา่นัน้ 

 
บริษัท แกรนด์ แอสเซท  

แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 

ต้นทนุทดแทนใหมข่องสิ่งปลกูสร้าง 
(ก่อนหกัคา่เสื่อมราคา) และไมร่วมคา่ที่ดินและงานฐานราก (บาท) 

638.16 731.46 

หมายเหต:ุ  ข้อมูลราคาประเมินของทรัพย์สินของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ประเมินมูลค่า ณ วนัที่ 8 กนัยายน 2560 และ
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ประเมินมูลค่า ณ วนัที ่8 กนัยายน 2560 

 
3.4 รำยละเอียดกำรกู้ยมืเงนิจำกสถำบันกำรเงนิ 

การเข้าลงทนุในครัง้นีข้องกองทรัสต์ กองทรัสต์ได้ใช้แหลง่เงินทนุสว่นหนึ่งจากการกู้ยืมเงิน โดยกองทรัสต์ได้
เข้าท าสญัญาเงินกู้กบัธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ให้กู้”)  โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวนรวม
ไม่เกิน 590.00 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลกั ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงิน
ดงักลา่วเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาเงินกู้ ระหวา่งกองทรัสต์และผู้ให้กู้  โดยมีเง่ือนไขที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้

ผู้ให้กู้  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ผู้กู้  ทรัสตีกระท าในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
วงเงินกู้  ไมเ่กิน 590.00 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้อ้างอิงตามอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) โดยอตัราดอกเบีย้

ในปีที่ 1 จะไม่เกินอัตราดอกเบีย้เทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 
ลบร้อยละ 2.00 และอัตราดอกเบีย้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ จะไม่เกินอัตราดอกเบีย้
เทียบเทา่อตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ 1.25  
โดยอตัราดอกเบีย้ “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลี่ยของอตัราดอกเบีย้ส าหรับ
เงินกู้ของลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดีของ 4 ธนาคารใหญ่ คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)     

อายสุญัญาเงินกู้  5 ปี 
การช าระเงินต้น ช าระคืนครัง้เดียวทัง้จ านวน ณ วนัครบก าหนดอายสุญัญาเงินกู้   
การช าระดอกเบีย้ ช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 
หลกัประกนัการกู้ยืม 1) จ านองที่ดินและสิง่ปลกูสร้างของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกบางสว่น 

2) การโอนสทิธิรับเงินภายใต้สญัญาเช่าแบบมีเง่ือนไขของผู้ เช่าพืน้ที่ท่ีมีอายมุากกวา่ 3 
ปี (เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจ านอง) 
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3) การโอนสิทธิภายใต้สญัญาตกลงกระท าการแบบมีเง่ือนไข (เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สนิท่ีจ านอง) 

4) การโอนสิทธิตามสญัญาประกันภัยแบบมีเง่ือนไข และสลกัหลงัให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจ านอง) 

ข้อปฏิบตัิทางการเงิน - ผู้ กู้ จะต้องด ารงอัตราส่วนการก่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม 
(Interest Bearing Debt to Total Asset Value) ให้ไม่เกินร้อยละ 35 ทัง้นี ้โดยเร่ิม
ทดสอบครัง้แรกในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561  

- ผู้ กู้ จะต้องด ารงอัตราส่วนการก่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA (Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ให้ไม่เกิน 5 เท่า ทัง้นี ้โดยเร่ิมทดสอบครัง้แรกใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 
(EBITDA = ก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนหกัดอกเบีย้ คา่ใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี คา่
เสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย โดยไม่รวมการปรับปรุงรายการอื่นที่มิใช่เงินสด เช่น 
ก าไรหรือขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมิน
มูลค่า และส่วนต่างของรายได้หรือจ่ายใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์
เส้นตรงกบัรายได้หรือคา่ใช้จ่ายที่ได้รับหรือได้จ่ายจริงตามสญัญา เป็นต้น)  

ข้อปฏิบตัิอื่นๆ ผู้ กู้ ต้องด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนีด้ ารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ใน
กองทรัสต์ดงันี ้ 
- JWD และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกนัไมต่ ่ากว่าร้อย

ละ 10 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ครัง้แรก 

- TIP และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 1.5 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรก  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  กองทรัสต์มียอดเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 590.00 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 25.72 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ 
 

4. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ 

4.1 ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ 

บริษัทในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในระดบัที่เหมาะสม และยัง่ยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก โดยทรัพย์สนิดงักลา่วแบง่ตามโครงการดงันี  ้

4.1.1 โครงการ JWD ซึง่รวมถึงโครงการดงันี ้
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1) โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น กรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน เนือ้ที่ดินประมาณ 21 ไร่ 1 
งาน 97.80 ตารางวา และอาคารคลงัห้องเย็น จ านวน 2 อาคาร มีพืน้ท่ีอาคารคลงัห้องเย็นรวม
ประมาณ 17,562.00 ตารางเมตร และกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัการท าความเย็น  

2) โครงการ เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค กรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน เนือ้ท่ีดินประมาณ 16 
ไร่ 1 งาน 97.00 ตารางวา และอาคารคลงัห้องเย็น จ านวน 1 อาคาร มีพืน้ที่อาคารคลงัห้อง
เย็นรวมประมาณ 10,058.00 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัการท า
ความเย็น  

3) โครงการดาต้าเซฟ กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน เนือ้ท่ีดินประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 
56.00 ตารางวา และอาคารคลงัสินค้า จ านวน 1 อาคาร มีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าประมาณ 
9,288.00 ตารางเมตร 

4.1.2 โครงการทิพย์ 7 กรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน เนือ้ท่ีดินประมาณ 34 ไร่ 3 งาน 79.2 ตาราง
วา และอาคารคลงัสินค้า จ านวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยูนิต มีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้ารวมประมาณ 
21,651.10 ตารางเมตร 

ภายหลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ
ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายในการน าทรัพย์สนิดงักลา่วออกให้เชา่
แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ี โดยการเช่าทรัพย์สนิแบง่เป็น 2 ประเภท คือ  

• ประเภทที่ 1 การให้เช่าทรัพย์สิน แก่ผู้ เช่าพืน้ที่เพียงรายเดียว โดยเป็นการให้เช่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการ JWD ซึ่งกองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าท าสญัญาเช่ากบั
บริษัทในกลุ่มของ JWD เป็นระยะเวลา 10 ปี ทัง้นี ้ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ
โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสิทธิเลือกให้ผู้ เช่าต่ออายุสญัญาเช่าอีก 2 คราว 
คราวละ 10 ปี รวมทัง้สิน้เป็น 30 ปี  

• ประเภทท่ี 2 การให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายยอ่ย โดยเป็นการให้เช่าทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ
ครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 ซึ่งกองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่กบัผู้ เช่ารายย่อย
โดยตรง ในที่นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการว่าจ้าง บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP  ให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในส่วน
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 โดย TIP และคณะผู้ บริหารมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้ามา
เป็นเวลานาน โดยหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึง การด าเนินการติดตอ่หาลกูค้าที่
มีความประสงค์ที่จะใช้บริการ และ/หรือเช่าพืน้ที่ของทรัพย์สินดงักลา่ว การเจรจาข้อสญัญา
กบัผู้ที่สนใจในการเช่าพืน้ท่ี รวมทัง้ยงัมีหน้าที่ในการท าการตลาด และสง่เสริมการตลาด โดย
ใช้วิธีการติดตอ่กบัลกูค้ากลุม่เป้าหมายโดยตรง หรือการติดตอ่ผา่นนายหน้าจดัหาลกูค้าเป็นต้น 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 51 

ลักษณะของสัญญำเช่ำ 

ลกัษณะของสญัญาเช่าส าหรับการเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก แบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ 

• ประเภทที่ 1 การให้เช่าทรัพย์สินส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกใน
โครงการ JWD แก่ผู้ เช่าหลกั เพียงรายเดียว  

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าทรัพย์สินกับผู้ เช่าหลกั ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุม่ของ JWD โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งส าหรับโครงการแปซิฟิค 
ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสิทธิเลือกให้ผู้ เช่าต่ออายุ
สญัญาเช่าอีก 2 คราว คราวละ 10 ปี ทัง้นี ้รายได้และกระแสเงินสดที่กองท รัสต์จะ
ได้รับจะประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารายเดือนซึง่มาจากค่าเช่าอาคารคลงัห้องเย็นและ
คา่เช่าจากอาคารคลงัสนิค้า โดยอตัราคา่เช่ารายเดือนเป็นอตัราคงที่และมีการปรับขึน้
ของอตัราคา่เช่าเป็นล าดบัขัน้ตามที่ได้ตกลงกนัระหวา่งอายสุญัญา  

• ประเภทที่ 2 การให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ที่รายย่อย ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ
ครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่าพืน้ที่ภายใต้สัญญาเช่าส าหรับ
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 ซึง่รายได้และกระแสเงินสดที่
กองทรัสต์จะได้รับจะประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารายเดือนและคา่บริการรายเดือนจาก
การเช่าอาคารคลงัสินค้า ซึ่งสญัญาเช่าดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมี
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของสญัญาที่คล้ายคลงึกนั เช่น รายได้ค่าเช่ารายเดือนมาจาก
การให้เช่าที่ดิน อาคารคลงัสินค้า รายได้ค่าบริการรายเดือนมาจากการให้บริการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดท าให้อาคารอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ โดย
ระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ สว่นใหญ่เป็นสญัญาเช่าและบริการที่ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี ซึ่งมีอตัราค่าเช่ารายเดือนคงที่ โดยมีสญัญาเช่าบางสว่นของโครงการ
ทิพย์ 7 ที่เป็นสญัญาระยะยาวกวา่ 3 ปี โดยระหวา่ง 5 ถึง 9 ปี ซึง่สญัญาดงักลา่ว จะมี
อตัราค่าเช่ารายเดือนคงที่และมีการปรับขึน้ของอตัราคา่เช่าเป็นล าดบัขัน้ตามที่ได้ตก
ลงกนัระหวา่งอายสุญัญา ทัง้นี ้ส าหรับสญัญาเช่าระยะยาวดงักลา่ว โดยสว่นใหญ่แล้ว
จะท ากับผู้ เช่าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีการเช่าพืน้ที่ในครัง้ละจ านวนมาก โดย
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 นัน้ ถือได้วา่มีการกระจายตวั
ของอายุสญัญาเช่า อุตสาหกรรมของผู้ เช่า และสญัชาติของผู้ เช่า (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก
แบง่แยกตามโครงการ) 
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4.2 กำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ในส่วนโครงกำร JWD ให้แก่บริษัทในกลุ่มของ JWD 

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะให้เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกในโครงการ  JWD แก่ผู้ เช่าหลกั ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุม่ของ JWD เพียงรายเดียว โดยมีรายละเอียดของสรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าและผู้ เช่า ดงันี ้

4.2.1 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าทรัพย์สนิโครงการ JWD  

สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าทรัพย์สนิมีข้อสญัญาหลกัที่ใกล้เคียงกนั ดงันี ้

ผู้ให้เช่ำ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“ผู้ให้เช่ำ” หรือ 
“กองทรัสต์”)  

กำรช ำระค่ำเช่ำ • ผู้ เช่าตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กองทรัสต์เป็นรายเดือน  โดยผู้ เช่าตกลงจะ
ช าระค่าเช่า ภายในวนัที่ 5 ของแต่ละเดือน (“วันครบก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำ”) โดย
รายละเอียดการช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า และการคิดค านวณค่าเช่าส าหรับทรัพย์สนิท่ี
เช่าจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลง
กนัเป็นประการอื่น  

• ในกรณีที่ผู้ เช่าผิดนดัการช าระคา่เช่าภายในวนัครบก าหนดการช าระคา่เช่าตามที่ก าหนด
ในสญัญานี ้กองทรัสต์มีสทิธิเลอืกที่จะด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี  
(1) กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ ทัง้นี ้หากต่อมาผู้ เช่าได้ท าการช าระค่าเช่าที่

ค้างช าระจนครบเต็มจ านวนในแต่ละงวดแล้วก่อนที่กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสญัญา  
ให้ถือว่ากองทรัสต์ไม่ใช้สิทธิเลิกสญัญาส าหรับการผิดนดัการช าระค่าเช่าในแตล่ะ
งวดนัน้ๆ  

(2) กองทรัสต์มีสิทธิหกัเงินมดัจ า (ตามที่ระบไุว้ในสญัญานี)้ ในจ านวนเท่ากบัค่าเช่าที่
ค้างช าระดงักลา่วจนครบเต็มจ านวนเพื่อเป็นการช าระคา่เช่าได้ ทัง้นี ้ผู้ เช่ามีหน้าที่
ที่จะน าเงินมาเพิ่มเติมเพื่อให้มลูคา่เงินมดัจ าครบจ านวนตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญา
นีด้งัเดิมภายในระยะเวลาและเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญานี ้ในกรณีที่ผู้ เช่าไมน่ าเงิน
มาเพิ่มเติมเพื่อให้มลูคา่เงินมดัจ าครบจ านวนดงัเดิมภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สญัญานี ้กองทรัสต์สามารถใช้สทิธิเลกิสญัญาฉบบันีท้นัที  

อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าผิดนดัการช าระค่าเช่าตัง้แต่ 3 (สาม) ครัง้ขึน้ไป (ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทรัสต์จะ
ใช้สิทธิในการหกัเงินมดัจ าเพื่อเป็นการช าระคา่เช่าที่ค้างช าระหรือไม่) ให้กองทรัสต์สามารถใช้
สทิธิเลกิสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที  

หน้ำที่ในกำรซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่เช่ำ 

เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ดงัที่ระบไุว้
ในสัญญาฉบับนี  ้ผู้ เช่ าตกลงจะรับผิดชอบในการด า เนินการซ่อมแซมใหญ่  (Major 
Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรักษายอ่ย (Maintenance) และการซอ่มแซมยอ่ย (Repair) 
ของทรัพย์สนิท่ีเช่า (โดยส าหรับโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น มี
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รายละเอียดของรอบระยะเวลาการซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) และการบ ารุงรักษา
ยอ่ย (Maintenance) ของทรัพย์สนิท่ีเช่าเป็นไปตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญา)  

ทัง้นี  ้กองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมใหญ่  (Major 
Maintenance) ทรัพย์สินที่เช่า  และผู้ เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
บ ารุงรักษายอ่ย (Maintenance) และการซอ่มแซมยอ่ย (Repair) ทรัพย์สนิท่ีเช่า 

กำรเก็บส ำรองเงนิทุน
เพื่อกำรบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมใหญ่ (Major 
Maintenance) ส ำหรับ
โครงกำรเจดบัเบิล้ยดูี 
แปซิฟิค และโครงกำร
แปซิฟิค ห้องเยน็ 

กองทรัสต์จะด าเนินการเปิดบัญชีของกองทรัสต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเก็บส ารอง
เงินทนุเพื่อการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมใหญ่ (Major Maintenance) ดงักลา่ว โดย ณ วนัเร่ิมต้น
ระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการต่ออายุออกไปในแต่ละคราว  (ในกรณีที่มี
การต่ออายุสญัญาเช่า) กองทรัสต์จะเก็บส ารองเงินทุนดังกล่าวตามรายละเอียดมูลค่าเงิน
ส ารอง และรายละเอียดเง่ือนไขการเบิกจ่ายตามที่ระบใุนสญัญานี ้(“CAPEX Reserve”) ทัง้นี ้
ภายใต้เง่ือนไขดงันี  
(1) ในกรณีที่ในปีใดมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่มากกว่า  

CAPEX Reserve ผู้ เช่าตกลงว่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่มากกว่า  CAPEX Reserve ในปีนัน้  ๆ  ให้แก่กองทรัสต์ตาม
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  

(2) หากในปีใด  ๆ  มีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่น้อยกว่า 
CAPEX Reserve (“ยอดคงเหลือ”) กองทรัสต์จะยกยอดคงเหลอืนัน้ไปใช้เป็น คา่ใช้จ่าย
เพื่อการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมใหญ่ร่วมกบั CAPEX Reserve ส าหรับปีตอ่ๆ ไป โดยให้
มีการสะสมยอดคงเหลอืนัน้ไปได้จนกวา่จะมีการใช้ยอดคงเหลอืทัง้หมด 

(3) เพื่อความชดัเจน หากในปีใดมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่จ านวนท่ี
มากกว่า  CAPEX Reserve พร้อมกับยอดคงเหลือทัง้หมด  ผู้ เช่าตกลงว่าจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่มากกว่า CAPEX 
Reserve ในปีนัน้ให้แก่กองทรัสต์ตามคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  

(4) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการต่ออายุออกไป  (ใน
กรณีที่มีการตอ่อายสุญัญาเช่า) หรือในกรณีที่มีการเลกิสญัญาเช่าอนัเนื่องมาจากเหตผิุด
นดัผิดสญัญาโดยความผิดของกองทรัสต์ตามที่ระบใุนสญัญานี  ้กองทรัสต์ตกลงจะคืน
เงินในจ านวนเท่ากับ CAPEX Reserve ที่คงเหลือ (พร้อมกับยอดคงเหลือ) ทัง้หมดที่
เหลอือยูภ่ายหลงัจากการหกัคา่ใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมใหญ่ที่เกิดขึน้จริง
ระหว่างที่สญัญาฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบั (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ เช่า ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า
หรือระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการต่ออายุออกไปในแต่ละคราว  (ในกรณีที่มีการต่ออายุ
สญัญาเช่า) หรือ ณ วนัท่ีมีผลเป็นการเลกิสญัญาฉบบันี ้ 

(5) ในกรณีที่มีการเลกิสญัญาเช่าอนัเนื่องมาจากเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของผู้ เช่า
ตามที่ระบุในสญัญานี  ้ผู้ เช่าตกลงช าระเงินให้แก่กองทรัสต์ในจ านวนเท่ากับ  CAPEX 
Reserve ตัง้แต่วันที่สัญญาเช่าฉบับนีส้ิน้สุดลงไปจนครบระยะเวลาการเช่าหรือ
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ระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการต่ออายอุอกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายสุญัญาเช่า) (แล้วแต่
กรณี)  

สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าทรัพย์สนิในสว่นท่ีแตกตา่งกนั 

(1) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์กบั JPAC ส าหรับโครงการดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 

ผู้เช่ำ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั 

ทรัพย์สินที่เช่ำ (1) ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และหมายความรวมถึงงานระบบ และ
ส่วนควบของที่ดินดงักล่าว ซึ่งกองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และใช้ในการประกอบ
กิจการโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (“ที่ดินที่เช่ำ”) ดงันี ้ 

โฉนดที่ดินเลขที่ 
ขนำดที่ดิน (ประมำณ) 

ไร่ งำน ตร.ว. 
85905 16 1 97 

 
(2) อาคาร สิ่งปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึ่งได้ปลกูสร้างในที่ตัง้ของโครงการเจดับเบิล้ยูดี  แป

ซิฟิค อนัเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่จะเช่า ซึ่งเป็นที่ตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของ
โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง อาคารห้องเย็นฝากสินค้า
พร้อมส านกังาน ทัง้นี ้ให้รวมถึงงานระบบ สิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ 
และสว่นควบของอาคารดงักลา่ว และได้ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แป
ซิฟิค อยูใ่นปัจจบุนั (“อำคำรที่เช่ำ”) ดงันี ้ 

เลขที่อำคำร 
พืน้ที่อำคำรประมำณ 

(ตร.ม.) 
รำยละเอียดอำคำร 

- 10,058 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและ 
โครงเหล็ก ชัน้เดียว จ านวน 1 หลงั 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน 1 ห้อง 

 
(3) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการด าเนินการกิจการโครงการ  

เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค โดยรายละเอียดของสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญานี ้ 

ระยะเวลำกำรเช่ำ ระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัที่ลงนามในสญัญาฉบบันี  ้ทัง้นี ้เว้นแต่คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือ
ทัง้สองฝ่ายจะตกลงใช้สิทธิต่ออายุสญัญาฉบับนีต้่อไปอีก  ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
สญัญาฉบบันี ้ 

รำยละ เอี ยด ค่ ำ เ ช่ ำ 
ทรัพย์สินที่ เช่ำและกำร
ช ำระค่ำเช่ำทรัพย์สินที่

ผู้ เช่าตกลงช าระคา่เช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าให้แก่กองทรัสต์เพื่อตอบแทนการใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าเป็น คา่
เช่าคงที่ โดยอตัราค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า ณ วนัที่สญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบัจะเท่ากับ 330 (สาม
ร้อยสามสิบ) บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (“อัตรำค่ำเช่ำทรัพย์สินที่ เช่ำ”) โดยอตัราค่าเช่า
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เช่ำส ำหรับระยะเวลำ
กำรเช่ำในช่วง 10 ปีแรก 

ทรัพย์สินที่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการต่อ
อายอุอกไป (ในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญาเช่า) ในแตล่ะปีจะเป็นไปดงันี ้ 
 
 

ปีที่ 
อัตรำค่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ 
(บำทต่อตำรำงเมตรต่อ

เดือน) 

อัตรำกำรเพิ่มขึน้ของ 
อัตรำค่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ  

(ร้อยละต่อปี) 
ปีที่ 1 – ปีที่ 3 330.00 - 
ปีที่ 4 – ปีที่ 6 346.50 5 
ปีที่ 7 – ปีที่ 9 363.83 5 
ปีที่ 10 – ปีที่ 12 382.02 5 
ปีที่ 13 – ปีที่ 15 401.12 5 
ปีที่ 16 – ปีที่ 18 413.15 3 
ปีที่ 19 – ปีที่ 21 425.55 3 
ปีที่ 22– ปีที่ 24 438.31 3 
ปีที่ 25 – ปีที่ 27 451.46 3 
ปีที่ 28 – ปีที่ 30 465.00 3 

 
ค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์) ส าหรับระยะเวลาการเช่า
ในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเชา่ที่ได้มีการตอ่อายอุอกไป (ในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญา
เช่า)  

ผู้ เช่าตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์) ส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการตอ่อายอุอกไป (ในกรณีที่มี
การตอ่อายสุญัญาเช่า) เป็นจ านวนรวมตอ่ปี นบัแตว่นัท่ีสญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบั ดงันี ้

ปีที่ ค่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำต่อปี (บำท) 
ปีที่ 1 – ปีที่ 3 39,830,000 
ปีที่ 4 – ปีที่ 6 41,820,000 
ปีที่ 7 – ปีที่ 9 43,910,000 
ปีที่ 10 – ปีที่ 12 46,110,000 
ปีที่ 13 – ปีที่ 15 48,410,000 
ปีที่ 16 – ปีที่ 18 49,870,000 
ปีที่ 19 – ปีที่ 21 51,360,000 
ปีที่ 22– ปีที่ 24 52,900,000 
ปีที่ 25 – ปีที่ 27 54,490,000 
ปีที่ 28 – ปีที่ 30 56,120,000 
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ส าหรับในกรณีที่สญัญาเช่าไม่ได้มีผลตัง้แต่วนัแรกของเดือน  และ/หรือ ไม่ได้สิน้สดุลง ณ วนั
สดุท้ายของเดือนค่าเช่าของเดือนดงักล่าวจะถูกค านวณตามสดัส่วนของจ านวนวนัที่สญัญา  
เช่ามีผลในเดือนนั ้นเทียบกบัจ านวนวนัทัง้หมดของเดือนนัน้ๆ 

กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ
ภำยหลังจำกที่ สิน้สุด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

หากกองทรัสต์ประสงค์จะให้ผู้ เช่าต่ออายสุญัญาเช่าออกไปเมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่าและ  
ระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการตอ่อายอุอกไป (ในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญาเช่า) กองทรัสต์มีสทิธิ 
เรียกให้ผู้ เช่าต่ออายสุญัญาเช่าออกไปได้อีก 2 (สอง) คราว เป็นระยะเวลาคราวละ 10 (สิบ) ปี 
โดยกองทรัสต์จะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าให้ผู้ เช่าทราบ
เป็นลายลกัษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  1 (หนึ่ง) ปี ก่อนวันสิน้สุดระยะเวลาการเช่าหรือ 
ระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการตอ่อายอุอกไป (ในกรณีที่มีการตอ่อาย ุสญัญาเช่า) (แล้วแต่กรณี) 
และผู้ เช่าตกลงจะต่ออายุสญัญาเช่าออกไปโดยให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ  เป็นไปตามที่
ระบุในสัญญาเช่าฉบับนี  ้เว้นแต่การค านวณอัตราค่าเช่าส าหรับการต่ออายุสญัญาเช่าใน
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายดุงักลา่วให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าแล้ว  แต่ผู้ เช่าไม่ด าเนินการต่อ 
สญัญาเช่าไม่ว่าด้วยกรณีใด ผู้ เช่าตกลงช าระเงินให้แก่กองทรัสต์ในจ านวนเท่ากบัค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 (หนึง่) ปีนบัตัง้แตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเชา่ 
ที่ได้มีการต่ออายุออกไป  (ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่า) (แล้วแต่กรณี) หรือจนกว่า 
กองทรัสต์สามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ ที่มี เง่ือนไขในการเช่าและผลประโยชน์ที่กองทรัสต์คาด
ว่าจะได้รับที่เป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์ได้โดยกองทรัสต์จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ  อาทิ เงิน
มดัจ า คา่เช่าระยะเวลาการเช่า การตอ่อายสุญัญาเช่าและคา่เช่าในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญา
เช่า เป็นต้น แล้วแตก่รณีใดเกิดก่อน และผู้ เช่าตกลงให้กองทรัสต์มีสทิธิริบเงินมดัจ า (ตามที่ระบุ
ไว้ในสญัญานี)้ ที่ผู้ เช่าได้วางไว้เต็มจ านวน 

 
(2) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์กบั Datasafe ส าหรับโครงการดาต้าเซฟ 

ผู้เช่ำ บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั 

ทรัพย์สินที่เช่ำ (1) โครงการดาต้าเซฟ และหมายความรวมถึงงานระบบ และสว่นควบของที่ดินดงักลา่ว ซึ่ง
กองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ และใช้ในการประกอบกิจการโครงการดาต้าเซฟ (“ที่ดนิ
ที่เช่ำ”) ดงันี ้ 

โฉนดที่ดินเลขที่ 
ขนำดที่ดิน (ประมำณ) 

ไร่ งำน ตร.ว. 
85904 12 2 56 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 57 

(2) อาคาร สิ่งปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึ่งได้ปลกูสร้างในที่ตัง้ของโครงการดาต้าเซฟ  อนัเป็น
สว่นหนึ่งของที่ดินท่ีจะเช่า ซึ่งเป็นท่ีตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการดาต้า
เซฟ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง อาคารคลงัสินค้าพร้อมส านกังาน ทัง้นี ้ให้รวมถึงงาน
ระบบ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่นควบของอาคารดงักล่าว 
และได้ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการดาต้าเซฟ อยูใ่นปัจจบุนั (“อำคำรที่เช่ำ”) ดงันี ้
 

เลขที่อำคำร 
พืน้ที่อำคำรประมำณ 

(ตร.ม.) 
รำยละเอียดอำคำร 

- 9,288 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและ 
โครงเหล็ก ชัน้เดียว จ านวน 1 หลงั 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สองชัน้ 

จ านวน 1 ห้อง 
 

ระยะเวลำกำรเช่ำ ระยะเวลา 10 ปีนบัแตว่นัท่ีลงนามในสญัญาฉบบันี ้

รำยละ เอี ยด ค่ ำ เ ช่ ำ 
ทรัพย์สินที่เช่ำและกำร
ช ำระค่ำเช่ำทรัพย์สินที่
เ ช่ำตลอดระยะเวลำ
กำรเช่ำ 

ผู้ เช่าตกลงช าระคา่เช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าให้แก่กองทรัสต์เพื่อตอบแทนการใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าเป็น คา่
เช่าคงที่ ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า ณ วนัที่สญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบัจะเท่ากบั 118 (หนึ่ง
ร้อยสิบแปด) บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (“อัตรำค่ำเช่ำทรัพย์สินที่ เช่ำ”) โดยอตัราค่าเช่า
ทรัพย์สนิท่ีเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าในแตล่ะปีจะเป็นไปดงันี  

ปีที่ 
อัตรำค่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ 

(บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน) 

อัตรำกำรเพิ่มขึน้ของอัตรำ
ค่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ  

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

ปีที่ 10  136.60 5 

 
คา่เช่าส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า  

ผู้ เช่าตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่าเป็นจ านวนรวมต่อปี  
นบัแตว่นัท่ีสญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบั ดงันี ้ 

ปีที่ ค่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำต่อปี (บำท) 
ปีที่ 1 – ปีที่ 3 13,150,000 
ปีที่ 4 – ปีที่ 6 13,810,000 
ปีที่ 7 – ปีที่ 9 14,500,000 

ปีที่ 10 15,220,000 
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ส าหรับในกรณีที่สญัญาเช่าไม่ได้มีผลตั ้งแต่วนัแรกของเดือน และ/หรือ ไม่ได้สิน้สดุลง ณ วนั
สดุท้ายของเดือนคา่เช่าของเดือนดงักลา่วจะถกูค านวณตามสดัสว่นของจ านวนวนัท่ีสญัญาเชา่
มีผลในเดือนนัน้เทียบกบัจ านวนวนัทัง้หมดของเดือนนัน้ๆ  

 
(3) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์กบั PCS ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  

ผู้เช่ำ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั 

ทรัพย์สินที่เช่ำ (1) ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และหมายความรวมถึงงานระบบ และ
ส่วนควบของที่ดินดงักล่าว ซึ่งกองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและใช้ในการประกอบ
กิจการ โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น (“ที่ดินท่ีเช่า”) ดงันี ้

โฉนดที่ดิน 
ขนำดที่ดิน (ประมำณ) 

ไร่ งำน ตร.ว. 

157963 21 1 97.80 

 
(2) อาคาร สิง่ปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึง่ได้ปลกูสร้างในท่ีตัง้ของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น อนั

เป็นสว่นหนึ่งของที่ดินที่จะเช่า ซึ่งเป็นที่ตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการ 
แปซิฟิค ห้องเย็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง อาคารห้องเย็นฝากสินค้าพร้อมส านกังาน 
ทัง้นี ้ให้รวมถึงงานระบบ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบ
ของอาคารดังกล่าว และได้ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการแปซิฟิค  ห้องเย็นอยู่ใน
ปัจจบุนั (“อาคารท่ีเช่า”) ดงันี ้ 

ล ำดับที่ เลขที่
อำคำร 

พืน้ที่อำคำรประมำณ  
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร 

1 อาคาร 6 13,632 อาคารกอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน 1 หลงั 

2 อาคาร 7 3,930 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน้เดียว 
จ านวน 1 หลงั 

 
(3) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการด าเนินการกิจการโครงการ  

แปซิฟิค ห้องเย็น โดยรายละเอียดของสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญานี ้ 

ระยะเวลำกำรเช่ำ ระยะเวลา 10 ปีนบัแตว่นัท่ีลงนามในสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้เว้นแตคู่ส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดหรือ  
ทัง้สองฝ่ายจะตกลงใช้สิทธิต่ออายุสญัญาฉบับนีต้่อไปอีกตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ  
สญัญาฉบบันี ้

รำยละเอียดค่ำเช่ำ 
ทรัพย์สินที่เช่ำและกำร

ผู้ เช่าตกลงช าระคา่เช่าทรัพย์สนิที่เช่าให้แก่กองทรัสต์เพื่อตอบแทนการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเป็นค่า
เช่าคงที่ ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า ณ วนัที่สญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบัจะเทา่กบั 330 (สาม
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ช ำระค่ำเช่ำทรัพย์สนิที่
เช่ำส ำหรับระยะเวลำ
กำรเช่ำในช่วง 10 ปี
แรก 

ร้อยสามสิบ) บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (“อัตราค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า”) โดยอัตราค่าเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการต่อ
อายอุอกไป (ในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญาเช่า) ในแตล่ะปีจะเป็นไป ดงันี ้
 
 
 

ปีที่ 
อัตรำค่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ 

(บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน) 

อัตรำกำรเพิ่มขึน้ของอัตรำ
ค่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ  

(ร้อยละต่อปี) 
ปีที่ 1 – ปีที่ 3 330.00 - 
ปีที่ 4 – ปีที่ 6 346.50 5 
ปีที่ 7 – ปีที่ 9 363.83 5 
ปีที่ 10 – ปีที่ 12 382.02 5 
ปีที่ 13 – ปีที่ 15 401.12 5 
ปีที่ 16 – ปีที่ 18 413.15 3 
ปีที่ 19 – ปีที่ 21 425.55 3 
ปีที่ 22– ปีที่ 24 438.31 3 
ปีที่ 25 – ปีที่ 27 451.46 3 
ปีที่ 28 – ปีที่ 30 465.00 3 

 
ค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์) ส าหรับระยะเวลาการเช่า
ในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเชา่ที่ได้มีการตอ่อายอุอกไป (ในกรณีที่มีการตอ่อายสุญัญา
เช่า) 

ผู้ เช่าตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์) ส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปีแรก และระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการตอ่อายอุอกไป (ในกรณีที่มี
การตอ่อายสุญัญาเช่า) เป็นจ านวนรวมตอ่ปี นบัแตว่นัท่ีสญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบั ดงันี ้

ปีที่ ค่ำเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำต่อปี (บำท) 
ปีที่ 1 – ปีที่ 3 69,550,000 
ปีที่ 4 – ปีที่ 6 73,020,000 
ปีที่ 7 – ปีที่ 9 76,670,000 
ปีที่ 10 – ปีที่ 12 80,510,000 
ปีที่ 13 – ปีที่ 15 84,530,000 
ปีที่ 16 – ปีที่ 18 87,070,000 
ปีที่ 19 – ปีที่ 21 89,860,000 
ปีที่ 22– ปีที่ 24 92,370,000 
ปีที่ 25 – ปีที่ 27 95,140,000 
ปีที่ 28 – ปีที่ 30 98,000,000 
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ส าหรับในกรณีที่สญัญาเช่าไม่ได้มีผลตัง้แต่วนัแรกของเดือน  และ/หรือ ไม่ได้สิน้สดุลง ณ วนั
สดุท้ายของเดือน ค่าเช่าของเดือนดั งกลา่วจะถกูค านวณตามสดัสว่นของจ านวนวั นที่สญัญา
เช่ามีผลในเดือนนัน้เทียบกบัจ านวนวนัทัง้หมดของเดือนนัน้ๆ 

กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ
และค่ำเช่ำในกรณีที่มี
กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ
ส ำหรับระยะเวลำกำร
เช่ำในช่วงแรก 

หากกองทรัสต์ประสงค์จะให้ผู้ เช่าต่ออายสุั ญญาเช่าออกไปเมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่าและ 
ระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญัญาเช่า) กองทรัสต์มี 
สิทธิเรียกให้ผู้ เช่าต่ออายุสญัญาเช่าออกไปได้อีก  2 (สอง) คราว เป็นระยะเวลาคราวละ 10 
(สบิ) ปี โดยกองทรัสต์จะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่าให้ผู้ เช่า 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 (หนึง่) ปีก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่าหรือ
ระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการตอ่อายอุอกไป (ในกรณีที่มีการตอ่อาย ุสญัญาเช่า) (แล้วแต่กรณี) 
และผู้ เช่าตกลงจะต่ออายุสญัญาเช่าออกไปโดยให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ  เป็นไปตามที่
ระบุในสัญญาเช่าฉบับนี  ้เว้นแต่การค านวณอัตราค่าเช่าส าหรับการต่ออายุสญัญาเช่าใน
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายดุงักลา่วให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าแล้ว  แต่ผู้ เช่าไม่ด าเนินการต่อ
สญัญาเช่าไม่ว่าด้วยกรณีใด ผู้ เช่าตกลงช าระเงินให้แก่กองทรัสต์ในจ านวนเท่ากบัค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นบัตั ้งแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการ
เช่าที่ได้มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญัญาเช่า) (แล้วแต่กรณี) หรือจนกว่า
กองทรัสต์สามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหมท่ี่มเีง่ือนไขในการเช่าและผลประโยชน์ที่กองทรัสต์คาดวา่
จะได้รับที่เป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์ได้ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน และผู้ เช่าตกลงให้กองทรัสต์มี
สทิธิริบเงินมดัจ า (ตามที่ระบไุว้ในสญัญานี)้ ที่ผู้ เช่าได้วางไว้เต็มจ านวน 

 
รายละเอียดผู้ เช่า 

บริษัทในกลุม่ของ JWD จะเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินโครงการ JWD โดยข้อมลูบริษัทในกลุม่ของ JWD ที่จะ
เป็นผู้ เช่าทรัพย์สนิ มีรายละเอียด ดงันี ้

1) ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือผู้ เช่า : บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 47/19 หมู ่2 ต.นาดี อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 

เลขทะเบียนบริษัท : 0745538001893 

โทรศพัท์ : 034-834-224-6 

ทนุจดทะเบียน : 443,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว : 443,000,000 บาท 

   
ช่ือผู้ เช่า : บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั 
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ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 99/3 หมู1่1 ถ.สวุินทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต  
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556004381 

โทรศพัท์ : 033-020-800 

ทนุจดทะเบียน : 250,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว : 250,000,000 บาท 

   
ช่ือผู้ เช่า : บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 99 หมู ่11 ถ.สวุินทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต 

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105534034075 
โทรศพัท์ : 02-710-4050 
ทนุจดทะเบียน : 75,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว : 75,000,000 บาท 

 
2) คณุสมบตัิและประสบการณ์ผู้ เชา่ 

บริษัทในกลุ่มของ JWD จะเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินโครงการ  JWD ทัง้นี ้ก่อนที่จะมีการจัดตัง้
กองทรัสต์ บริษัทในกลุ่มของ JWD มีบุคลากรและทีมงานที่เป็นผู้ มีประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญในการท าหน้าที่ดแูลบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (เช่น ด้านการตลาด การจดัหาผู้ เช่า การ
ดแูลและซ่อมบ ารุงรักษาความมัน่คงและปลอดภยัของอาคารและอปุกรณ์ การบริหารจดัการ
ทางการเงินเพื่อหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายจากการให้เช่า 
หรือจากการด าเนินธุรกิจบนอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ เป็นต้น) และมีมาตรฐานในการ
ด าเนินงาน (Standard of Operation) ในการจัดหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้อย่าง
ตอ่เนื่องในระยะยาว  

บริษัทในกลุ่มของ JWD ด าเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่างครบวงจร ก่อตัง้ในปี 2536 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเดือน
กนัยายน ปี 2558 โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจบริการรับฝากและบริหาร
สินค้า บริการขนส่งและกระจายสินค้า บริการขนย้าย บริการจัดการเอกสารและข้อมลู และ
อื่นๆ เช่น ให้เช่าอาคารส านกังานและคลงัสินค้า และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ต้น 

3) อสงัหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจดัการของผู้เชา่ที่อาจแขง่ขนัในทางธุรกิจกบัทรัพย์สนิหลกัของ
กองทรัสต์ 

บริษัทในกลุ่มของ JWD จะเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกในส่วนโครงการ 
JWD เพื่อให้บริษัทในกลุ่มของ JWD สามารถด าเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์
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ภายในประเทศ (In-land Logistics) ได้อย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้บริการรับฝากและ
บริหารสินค้า รวมถึงสินค้าทั่วไป และสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง และยังมีการให้เช่ าอาคาร
ส านกังานและคลงัสินค้า อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก
ในโครงการ JWD บริษัทในกลุ่มของ JWD ยังมีอสงัหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัทในกลุม่ของ JWD ซึ่งเป็นพืน้ที่คลงัสินค้าของบริษัทในกลุม่ของ JWD ที่ตัง้อยูใ่นประเทศ
ไทยเพื่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม โดยสามารถแบ่งสินทรัพย์ได้ตามบริษัทในกลุ่มและสถาน
ที่ตัง้ ดงันี ้

ประเภททรัพย์สิน ที่ตัง้โครงกำร บริษัทในกลุ่มของ JWD AIMIRT 
ตร.ม. ผู้มีสิทธิครอบครอง ตร.ม. 

คลงัสินค้า ทา่เรือแหลมฉบงั ชลบรีุ 98,280 JWD - 
 ถนนสามวา กรุงเทพฯ 13,440 JWD - 
 บางนาตราด กม 19 สมทุรปราการ 12,000 JWD - 
คลงัสินค้าอนัตราย ทา่เรือแหลมฉบงั ชลบรีุ 10,032 JWD - 
คลงัห้องเย็น มหาชยั สมทุรสาคร 18,364 PCS 17,562 
คลงัห้องเย็น สวุินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา - - 10,058 
คลงัห้องเย็น บางนา สมทุรปราการ 10,364 JPK - 
คลงัสินค้า กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ 4,575 JVK  - 
คลงัสินค้า สวุินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา - - 9,288 
 ถนนสามวา กรุงเทพฯ 1,920 Datasafe - 
 ทา่เรือแหลมฉบงั ชลบรีุ 1,200 Datasafe - 
 สารภี เชียงใหม ่ 2,400 Datasafe - 
คลงัสินค้า ถนนสามวา กรุงเทพฯ 3,840 BJL  - 
คลงัสินค้า บางนา สมทุรปราการ 1,536 JPLAND - 

  177,951  36,808 

หมายเหต:ุ ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มของ JWD ในประเทศไทย ณ ธนัวาคม 2559 

 
4) ผลกระทบของการเปลีย่นผู้ เชา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่อาจท าให้กองทรัสต์ มีเหตตุ้องเปลีย่นผู้ เช่า 

ในกรณีที่กองทรัสต์ต้องเปลี่ยนผู้ เช่าหรือใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาภายใต้สญัญาเช่า  
กองทรัสต์ อาจมีความเสี่ยงจากการหาผู้ เช่ารายใหม่เพื่อมาทดแทนผู้ เช่ารายเดิม ซึ่งอาจรวม
ไปถึงต้นทุนที่เป็นตวัเงินและต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เพิ่มตามระยะเวลาการหาผู้ เช่ารายใหม่ 
ทัง้นี ้หากกองทรัสต์สามารถหาผู้ เช่ารายใหมไ่ด้  กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งจากการตกลงกบัผู้
เช่ารายใหม ่เพื่อให้ได้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาเช่าฉบบัใหมท่ี่ไมด้่อยไปกวา่สญัญาเช่า
ฉบบัเดิม ซึง่อาจมีผลตอ่รายได้คา่เช่าที่กองทรัสต์จะได้รับในอนาคต 

5) ความเห็นของบริษัทฯ เก่ียวกบัความสามารถของผู้เชา่ในการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า 

บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทในกลุม่ของ JWD ซึ่งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกใน
โครงการ JWD นัน้ ตัง้แต่ก่อนที่จะมีการจัดตัง้กองทรัสต์  มีบุคลากรและทีมงานที่เป็นผู้มี
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ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท าหน้าที่ดแูลบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และมีมาตรฐานใน
การด าเนินงาน (Standard of Operation) ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้อย่าง
ตอ่เนื่องในระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทในกลุม่ของ JWD เป็นผู้ เช่าที่มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิ
ในโครงการ JWD เป็นอย่างดี มากกว่าผู้ เช่ารายอื่นๆ อีกทัง้ โครงสร้างค่าเช่าที่กองทรัสต์จะ
ได้รับจะอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าในส่วนที่ เป็นค่าเช่าอาคาร ไม่รวมค่าบริการ และผล
ประกอบการท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากทรัพย์สนิ ซึง่สามารถเทียบเคียงกบัผลประกอบการในอดีต
ของทรัพย์สินโครงการ JWD ทัง้นี ้หากพิจารณาจากผลประกอบการของทรัพย์สินโครงการ 
JWD ในอดีต และรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารคลงัสินค้า บริษัทฯ 
คาดว่ารายได้ที่จะได้รับอยู่ในระดับที่มากพอที่จะสร้างความมัน่ใจได้ว่าบริษัทในกลุ่มของ 
JWD จะสามารถช าระเช่าคงที่และปฏิบตัิตามสญัญาเช่าได้  

6) มาตรการด าเนินการหากผู้ เชา่รายปัจจบุนัไมส่ามารถปฏิบตัติามสญัญาเช่าได้ 

หากผู้ เช่าไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเช่าได้ ผู้ เช่าต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 
60 วนันบัจากวนัท่ีผู้ เช่าได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลา
ใด ๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตสุดุวิสยั อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าผิดนดัการช าระ
ค่าเช่า และ/หรือเงินค้างช าระอย่างใด ๆ ที่ผู้ เช่ามีหน้าที่ต้องช าระให้แก่กองทรัสต์  ตามที่
ก าหนดในสญัญาเช่า ให้ถือวา่กองทรัสต์สามารถใช้สทิธิเลกิสญัญาฉบบันีท้นัที ทัง้นี ้เว้นแตไ่ด้
ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

อีกทัง้ บริษัทฯ จะควบคุมดูแลให้ผู้ เช่าด าเนินการช าระค่าเช่าตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
สญัญาเช่า โดยจะมีการสอบถามและติดตามการช าระค่าเช่ากันล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั
ก่อนครบก าหนดช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการช าระค่าเช่าลา่ช้า หรือผิด
สญัญาเช่า ทัง้นี ้หากเกิดเหตุสดุวิสยัใด ๆ บริษัทฯ จะเรียกให้มีการประชุมหารือกันก่อนถึง
ก าหนดระยะเวลาช าระคา่เช่าดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าได้ บริษัทฯ จะรายงานต่อกรรมการผู้ จัดการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้
ทราบโดยเร็ว และแจ้งต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาเหตุในการเลิกสญัญาเช่าและด าเนินการตาม
กฎหมายตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าผิดนดัการช าระค่าเช่า บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุใน
การเจรจาตกลงกบัผู้ เช่า เพื่อช่วยหาวิธีให้ผู้ เช่าช าระค่าเช่าตามที่ตกลงกนัในสญัญาโดยเร็ว
ที่สดุและลดความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ซึ่ง เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั TIP  เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อด าเนินการบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7  โดย บริษัท งาน
สมบรูณ์ จ ากดั จะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 ซึ่งบริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั และคณะ



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 64 

ผู้บริหาร ได้ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายหรือให้เช่าอาคารคลงัสินค้าและโรงงานส าเร็จรูป แก่ผู้ประกอบการทัง้ในและนอก
นิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ มากวา่ 20 ปี 

ข้อมลูและประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

1) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ช่ือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ : บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 333 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
เลขทะเบียนบริษัท : 0115554010121 
โทรศพัท์ : 02-382-5111 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว : 1,000,000 บาท 

2) ประสบการณ์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และคณะผู้บริหาร 

บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั
กับ TIP  ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2554 โดยมีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่คือกลุม่ไกรศกัดาวฒัน์ ปัจจุบนั บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดของ TIP ซึ่งมีคลงัสินค้าและโรงงานตัง้อยู่บนถนนเทพารักษ์ ถนน
เลียบคลองส่งน า้สุวรรณภูมิ  และถนนบางนาตราด กม . 19 อ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมทุรปราการ โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560  TIP มีคลงัสินค้าและโรงงานที่สร้างเสร็จแล้ว 
และมีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่าประมาณ 470,000 ตารางเมตรโดยบริษัท งาน
สมบรูณ์ จ ากดั มีทีมงานก่อสร้างคลงัสินค้าเป็นของตนเอง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ในด้าน
การเงิน การรักษามาตรฐานของคลงัสินค้า และเพิ่มความคล่องตวัในการก่อสร้าง กล่าวคือ 
สามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลูกค้า และสามารถให้บริการการ
ดดัแปลงตอ่เติมโรงงานตามที่ลกูค้าต้องการ นอกจากการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที่ TIP 
เป็นเจ้าของซึง่มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องแล้ว บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ยงัให้บริการช่วยเหลอื
ลกูค้าในการขอใบอนญุาต และสาธารณปูโภคตา่งๆ ตามความต้องการของลกูค้า รวมทัง้การ
ให้บริการขอใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรับคนต่างชาติ และบริการทัว่ไปตามที่
ลกูค้าต้องการ ท าให้ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การบริการของกลุ่ม TIP ส่งผลให้กลุ่ม 
TIP สามารถรักษาอตัราคา่เช่าคลงัสนิค้าให้อยูใ่นระดบัสงูได้ 
 

4.3.2 คา่ตอบแทนที่จะได้รับจากกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเรียกเก็บจากผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายปี มีดงันี ้



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 65 

1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์  ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 นบัแต่วนัที่ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการ และปีที่ 4 เป็นต้นไป นบัแตว่นัท่ีได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 2.75 ตอ่ปี ของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

2) คา่ธรรมเนียมพิเศษ ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 นบัแตว่นัท่ีได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ในอตัราร้อยละ 
3.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงาน และปีที่ 4 เป็นต้นไปนบัแต่วนัที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ในอตัราร้อยละ 4.00 ตอ่ปี ของก าไรจากการด าเนินงาน 

3) ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผู้ เช่าในอตัรา 0.50 เดือนของอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ในกรณีผู้
เช่ารายเดิมต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ ลดลงหรือเพิ่มขึน้ 
(แล้วแต่กรณี) เป็นสดัสว่นตามระยะเวลาการเช่าจริง ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมตอ่อายสุญัญาเช่า
และสญัญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรือเกินกว่า 3 ปี และในอตัรา 1 เดือนของ
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ ในกรณีผู้ เช่ารายใหม่ท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็น
ระยะเวลา 3 ปี หรือ ลดลงหรือเพิ่มขึน้ (แล้วแตก่รณี) เป็นสดัสว่นตามระยะเวลาการเชา่จริง ใน
กรณีผู้ เช่ารายเดิมต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรือเกิน
กวา่ 3 ปี  

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเรียกเก็บจากผู้จดัการ
กองทรัสต์เป็นรายปี จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วเพิ่มเติมจากกองทรัสต์ 
 

4.3.3 ความสมัพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเก่ียวข้องทางธุรกิจกบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั TIP  ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงการถือ
หุ้นหรือความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับผู้ จัดการกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี จากการที่ บริษัท งานสมบูรณ์ 
จ ากดั เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั TIP  โดยที่ TIP เป็นเจ้าของคลงัสินค้าในบริเวณเดียวกบั
คลงัสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก รวมทัง้เป็นผู้ขายทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนครัง้แรก ซึ่งบทบาทดงักล่าวที่มีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
กองทรัสต์ได้ในเร่ืองการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่โดยการเลือกเสนออาคารคลงัสินค้าของ TIP ให้ลกูค้า
พิจารณาก่อนอาคารคลงัสินค้าของกองทรัสต์ รวมถึงการก าหนดราคาค่าเช่าของคลงัสินค้าด้วย 
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ดงักลา่ว 
ดงันัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกลงทุนคลงัสินค้ารวมถึงแนวทางการ
ก ากบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาดงักลา่ว
ที่อาจเกิดขึน้ตามรายละเอียดใน สว่นท่ี 2 ข้อ 4.3.5 กลไกหรือมาตรการท่ีใช้ในการก ากบัดแูลผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์ 
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อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ช่ือโครงกำร ที่ตัง้โครงกำร 
TIP AIMIRT 

จ ำนวนคลังสินค้ำ 
(หลัง)/1 

พืน้ที่คลังสินค้ำ 
(ตร.ม.)/2 

ตร.ม. 

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

  135 180,649 21,651.1 

หมายเหต:ุ    ข้อมูลจาก TIP ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2560 
 /1  จ านวนคลงัสินค้าของ TIP ภายหลงัการเข้าลงทนุการเข้าลงทนุโดยกองทรสัต์  
 /2  พืน้ทีค่ลงัสินคา้ของ TIP ภายหลงัการเข้าลงทนุการเข้าลงทนุโดยกองทรสัต์ 

  
4.3.5 กลไกหรือมาตรการที่ใช้ในการก ากับดูแลผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์  

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 
บริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ โดยมีการก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ตลอดระยะเวลาที่ 
บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP  ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า กรณีที่มีผู้สนใจเช่า
คลงัสินค้า บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะน าเสนอทรัพย์สินที่ว่าง
ทัง้หมดต่อลกูค้าโดยพิจารณาตามความต้องการและประโยชน์ในการด าเนินงานของลกูค้าเป็นหลกั 
และจะด าเนินการให้ลกูค้าเป็นผู้พิจารณาตดัสินใจในการเลือกเช่าคลงัสินค้าด้วยตนเอง โดยในการ
น าเสนอต่อลกูค้าแต่ละครัง้นัน้ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั จะไม่ท าการชีน้ าหรือแบ่งแยกว่าทรัพย์สนิ
ให้เช่าเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์หรือทรัพย์สินของ TIP รวมทัง้ จะด าเนินการให้มีการก าหนดคา่เช่า
ส าหรับคลงัสนิค้าที่สามารถเทียบเคียงกนัได้ ทัง้ในด้านขนาด ท าเล และรูปแบบของคลงัสนิค้า เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน และเพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูที่เพียงพอในการตดัสนิใจเช่า  

นอกจากนี ้บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเสนอต่อผู้จดัการกองทรัสต์ตามที่สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ก าหนด หรือตามที่ได้ก าหนดร่วมกนั 
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นอกจากนี ้เพื่อเป็นการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์ ในกรณีที่จะมีการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมี
การด าเนินการตามกฎหมายหลกัทรัพย์ดงันี ้ 

(1) เง่ือนไขและข้อก าหนดทัว่ไปของกองทรัสต์ในการเข้าท าธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มี
ดงัตอ่ไปนี ้
• ในการท าธุรกรรม จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่

เก่ียวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ 
• ธุรกรรมที่กองทรัสต์จะท ากบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่มี

ความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม 
• บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท าธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามี

สว่นร่วมในการพิจารณาและตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรม 
• การคิดค่าใช้จ่ายที่ เ กิดจากการเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ บริ หาร

อสงัหาริมทรัพย์ ต้องใช้ราคาและอตัราที่เป็นธรรมและมีความสมเหตสุมผล 

(2) การอนุมัติการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องผ่านการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
• ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(3) นโยบายการท ารายการกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
• การท าธุรกรรมประเภทต่างๆระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะต้อง

กระท าภายใต้เง่ือนไขที่มีความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเง่ือนไข
และข้อก าหนดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

• นอกจากนี ้กองทรัสต์จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมที่ท ากับผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของกองทรัสต์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีและในรายงานประจ าปี
ของกองทรัสต์ด้วย  

 
กำรรับประกันค่ำเช่ำส ำหรับโครงกำร JWD  

4.4.1 สรุปสาระส าคญัของร่างข้อตกลงตามการรับประกนัคา่เช่าส าหรับโครงการ JWD  

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะให้เช่าทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการ JWD แก่ผู้ เช่าหลกั ซึง่
เป็นบริษัทในกลุ่มของ JWD และเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการระหว่าง JWD ผู้ เช่าหลัก และ
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กองทรัสต์ โดย JWD มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าว รวมถึงยอมผูกพันตนในฐานะผู้
รับประกนัรายได้ ตามรายละเอียดของสรุปสาระส าคญัของร่างข้อตกลงตามการรับประกนัคา่เช่า ดงันี ้ 

ผู้ให้เช่ำ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตขีองทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 
(“กองทรัสต์”) 

ผู้เช่ำ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั (“JPAC”), บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั (“Datasafe”) และ
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั (“PCS”) 

ผู้รับประกันค่ำเช่ำ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“JWD”) 
ข้อตกลงระหว่ำง 
คู่สัญญำ 

1. JWD ยอมผูกพนัตนในฐานะผู้ รับประกันรายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าและใน
ฐานะลกูหนีร่้วมกบัผู้ เช่า ตามวงเงินและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สนิ
และสญัญาตกลงกระท าการ (“กำรประกันรำยได้”) โดยตลอดระยะเวลาที่ผู้ เช่าเป็นผู้
เช่าภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สิน หากผู้ เช่าไม่ช าระค่าเช่าหรือช าระค่าเช่าไม่ครบเต็ม
จ านวนตามที่ระบุในสญัญาเช่าทรัพย์สิน JWD ตกลงจะช าระค่าเช่าส่วนที่ผู้ เช่าไม่ได้
ช าระหรือช าระไม่ครบเต็มจ านวนดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์จนครบเต็มจ านวนค่าเช่า
ตามสญัญาเช่าทรัพย์สนิ 

2. คูส่ญัญาทกุฝ่ายตกลงวา่ ในกรณีที่ JWD ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาตกลงกระท าการในสว่น
ของการประกนัรายได้ (เว้นแต่กรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสัยหรือมิใช่ความผิดของ JWD 
ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญาตกลงกระท าการ) ให้ถือว่าผู้ เช่าผิดสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน ซึ่งให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการบอกเลิกสญัญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ เรียก
คา่เสยีหายจากผู้ เช่าด้วย 

กำรโอนสิทธิหน้ำที่ ตำม
สัญญำ 

1. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี ้JWD, JPAC, Datasafe และ PCS จะไม่โอนสิทธิ และ/
หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันีใ้ห้แก่บคุคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมลว่งหน้า
จากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. ตลอดอายขุองสญัญาฉบบันี ้หากกองทรัสต์โอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิครอบครอง
ในทรัพย์สินที่จะซือ้ให้แก่บุคคลใด  กองทรัสต์มีสิทธิที่จะโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่
ภายใต้สญัญาฉบบันีใ้ห้แก่บคุคลอื่นใด โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมลว่งหน้าจาก 
JWD, JPAC, Datasafe และ PCS ทัง้นีโ้ดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้  
JWD, JPAC, Datasafe และ PCS มีหน้าที่เกินกวา่ที่ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้

เหตุสุดวิสัย เหตใุดๆ ที่เกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซึ่งไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบคุคลที่ประสบหรือ
ใกล้จะประสบเหตนุัน้ จะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบคุคลทัว่ไปจะท าได้ใน
ฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การบญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการ
อื่นใดของรัฐซึง่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้และให้รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพยีง 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย น า้ท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว อุบัติเหตุที่ไม่สามารถ
หลกีเลีย่งได้ สงคราม ข้อจ ากดัทางกฎหมาย จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาดหรือสาเหตุ
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ใดๆ ที่มีผลท านองเดียวกนัซึง่คูส่ญัญาที่ได้รับผลกระทบไมอ่าจควบคมุได้ และหมายความ
รวมถึง ในกรณีที่เก่ียวข้องกบัการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้
อนัจะต้องด าเนินการกบัธนาคารพาณิชย์ เหตสุดุวิสยัข้างต้นยอ่มหมายความรวมถึงการท่ี
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทกุธนาคารหยดุท าการด้วย 

 
4.4.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ รับประกนัรายได้    

1) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับประกนัรายได้  

ช่ือผู้ รับประกนัรายได้   : บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105536098755 
โทรศพัท์ : 02-710-4000 
ทนุจดทะเบียน : 510,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว : 500,999,917.50 บาท 

2) อนัดบัความนา่เช่ือของผู้ รับประกนัรายได้  

JWD ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติง้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ที่ระดับ BBB+ (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ (Negative) เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2560  จากปัจจยัสนบัสนนุหลายสว่น ทัง้ความหลากหลายของหนว่ยธุรกิจและฐาน
ลกูค้า การเป็นผู้ รับสมัปทานเพียงรายเดียวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการให้บริการ
ดูแลรับฝากและขนย้ายสินค้าอันตรายตามกฎหมายผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ท าเลที่ตัง้ของ
ทรัพย์สินที่ดีเยี่ยม และแผนการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเพื่อสนบัสนนุการเติบโตของบริษัท
และกระจายความเสีย่งของบริษัทได้ในระยะยาว เป็นต้น   

3) ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ รับประกนัรายได้ 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของ JWD บนงบการเงินรวมในช่วงปี 2557 ถึง 2559 พบว่า 
JWD มีรายได้รวมอยู่ในช่วงประมาณ 2,205 ล้านบาท ถึง 2,404 ล้านบาท จากการด าเนิน
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อยา่งครบวงจร ตัง้แตก่ารให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า
หลากหลายประเภท เช่น สินค้าทัว่ไป สินค้าอนัตราย รถยนต์ และสินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่
เย็นและแช่แข็ง รวมถึงการให้บริการขนสง่สนิค้า ขนย้าย และบริการรับฝากและจดัการเอกสาร
และข้อมลู ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าเป็นหลกั 
คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 68.10 ของรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการของบริษัท 
และมีรายได้จากการให้บริการขนสง่สินค้าคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 14.90 ของรายได้
จากการให้เช่าและการให้บริการของบริษัท  
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งบก ำไรขำดทุน 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวด 9 เดือน  

สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน  
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 

รายได้รวม  2,205   2,404   2,251  1,679 1,819 
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่
ตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

 626   932   473  316 520 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นของเจ้าของ  145   334   (9) (51) 146 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่
ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ไมร่วมรายการพิเศษ/1 

 768   932   603  445 520 

ก าไรสทุธิสว่นของเจ้าของ ไมร่วมรายการพิเศษ/1  287   334   122   78 146 

 หมายเหต ุ  /1 รายการพิเศษ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายการค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการส่วนเพ่ิม และขาดทุนจากการประมาณ
การหนีสิ้น 

 
โดยในปี 2559 JWD ท ารายได้รวมทัง้สิน้ประมาณ 2,251 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า
ประมาณร้อยละ 6.37 ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการปิดปรับปรุงคลงัสินค้าทัว่ไปเพื่อเพิ่ม
มลูคา่สนิทรัพย์ ซึง่บางสว่นได้ด าเนินการแล้วเสร็จและเร่ิมเปิดให้บริการอีกครัง้ในช่วงไตรมาส
ที่ 3 ปี 2559 (สว่นท่ีเหลอืคาดวา่จะเร่ิมเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 2 ปี 2560)    ในขณะที่ก าไร
สทุธิก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 473 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 49.27  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากรายการ
พิเศษ 2 รายการ อนัประกอบด้วย (1) การจ่ายคา่ผลประโยชน์ตอบแทนในระหวา่งปี 2553 ถึง 
2558 ย้อนหลงัเพิ่มเติมแก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นจ านวนประมาณ 116 ล้านบาท  
และ (2) การบนัทึกตัง้ประมาณการหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ประมาณ 15 ล้านบาท  ท าให้บริษัทมี
ขาดทุนสทุธิส่วนของเจ้าของ (หลงัจากส่วนที่เป็นของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ) 
ทัง้สิน้ประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีก าไรสทุธิสว่นของเจ้าของอยูท่ี่
ประมาณ 334 ล้านบาท    อย่างไรก็ดี หากไม่นับรวมรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทจะมี 
EBITDA และ ก าไรสุทธิส่วนของเจ้าของอยู่ที่ประมาณ 603 ล้านบาท และ 122 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานได้อยา่งตอ่เนื่อง     

นอกจากนี ้แนวโน้มความสามารถในการท ารายได้ของ JWD ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 
แสดงทิศทางที่เป็นบวก โดย JWD ท ารายได้รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,819 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
ไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 8.28 สว่นใหญ่เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึน้จาก
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริการสินค้าโดยเฉพาะสินค้าควบคมุอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
และกลุม่ธุรกิจขนสง่สินค้า โดยรายได้จากกลุม่สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งเพิ่ม
สงูขึน้เนื่องจากในปี 2559 JWD ได้รับผลกระทบจากปริมาณสินค้าประมงที่ซบเซาจากปัญหา
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขนาดการควบคมุ (IUU Fishing) ซึ่งประเทศ
ไทยได้รับใบเหลืองจากกลุ่มสหภาพยโุรปส่งผลให้ผู้ประกอบการอาหารทะเลแปรรูปส่งออก
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มองหาการน าเข้าวตัถุดิบจากประเทศที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับ IUU Fishing และคงระดบั
วตัถดุิบคงเหลือส าหรับเตรียมการผลิตในประเทศไทยอยู่ในระดบัต ่า เป็นผลให้เกิดแรงกดดนั
ให้ปริมาณสินค้าประมงในคลงัสินค้าห้องเย็นอยู่ในระดบัต ่า กระทบต่อรายได้จากกลุม่สินค้า
ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยปริมาณรับฝากสินค้าประมงในห้องเย็นได้กลบัมามี
ประมาณการฝากในระดบัสงูตัง้แตป่ลายไตรมาส 1 ปี 2560 ท าให้ในไตรมาส 3 ปี 2560 JWD 
มีอตัราการใช้พืน้ท่ีจดัเก็บสนิค้าและวตัถดุิบควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งถึงร้อยละ 77.0 
(ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีอตัราการใช้พืน้ท่ีร้อยละ 46.4) นอกจากนี ้ที่ผ่านมา JWD ปรับโมเดล
ธุรกิจคลงัสินค้าห้องเย็นเพื่อลดการพึง่พาลกูค้าที่ฝากสินค้าอาหารทะเลที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  โดยเพิ่มสดัสว่นของสินค้าอื่นๆ เช่น สตัว์ปีก อาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน ชีส ไวน์ เพื่อทดแทนสนิค้าอาหารทะเล โดยเฉพาะในสว่นคลงัสนิค้าห้องเยน็
และเขตปลอดอากร (Free Zone) บนถนนสวุินทวงศ์ที่มีความต้องการใช้บริการรับฝากสินค้า
สัตว์ปีกเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทัง้นี ้บริษัทมี EBITDA ที่ประมาณ 520.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
204.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 64.8 และมีก าไรสทุธิสว่นของเจ้าของจ านวน 146.4 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 197.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 384.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความสามารถในการท าก าไรท่ีดีขึน้ของธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสนิค้า ความสามารถ
ในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการบันทึก
ค่าใช้จ่ายคดีฟ้องร้องและผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่บนัทึกเพียงครัง้
เดียวในปีที่ผ่านมา ด้วยสาเหตขุ้างต้นจึงท าให้ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั ท าให้บริษัท
น่าจะมีความสามารถทางการเงินอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิตามสญัญาและข้อตกลงการ
รับประกนัคา่เช่า   

ฐำนะทำงกำรเงนิ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวด 9 เดือน  

สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  202   191  260  394 

สินทรัพย์รวม  4,554   4,983  5,318  5,389 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้/1  2,732   1,841  2,160 2,101 

หนีส้ินรวม  3,256   2,337  2,705 2,730 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  1,299   2,646  2,613  2,659 

หมายเหต ุ /1 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบี้ยประกอบด้วย เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
กิจการทีเ่กีย่วข้องกนั หุ้นกู้  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 

ส าหรับฐานะทางการเงินของ JWD ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 
5,389 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 71 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่งมีสินทรัพย์
รวมอยู่ที่ 5,318 ล้านบาท  โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่ประกอบด้วยสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนประเภท



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 72 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 48.36 ของสินทรัพย์รวม    ส่วน
หนีส้นิรวมมีจ านวนทัง้สิน้ 2,730 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 25 ล้านบาท จากหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจ านวน 2,705 ล้านบาท  โดยมีสาเหตหุลกัจากการช าระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   ในขณะที่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 มี
จ านวนทัง้สิน้ 2,659 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 46 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มี
จ านวน 2,613 ล้านบาท ทัง้นี ้JWD มีการจ่ายหุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 
ในอตัรา 0.08 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 81.6 ล้านบาทจากก าไรสทุธิ  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
(หน่วย: เท่ำ) 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวด 9 เดือน  

สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง/1 0.33 0.95 1.14 1.07 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น/2 2.51 0.88 1.04 1.03 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น/3 

2.10 0.70 0.83 0.71 

หมายเหต ุ /1  อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรพัย์หมนุเวียน / หนีสิ้นหมนุเวียน 
 /2  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสิ้นรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
 /3  อตัราส่วนหนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  

 
ในขณะท่ีสภาพคลอ่งของ JWD ในช่วงปี 2557 ถึง ปี 2559 และส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2560 มีแนวโน้มที่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แสดงให้เห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคล่องที่
ปรับตวัดีขึน้จาก 0.33 เท่า 0.95 เท่า 1.14 เท่า ไปจนถึง 1.07 เท่า ตามล าดบั  และถึงแม้ว่า
บริษัทจะมีการขยายตวัทางธุรกิจจากการลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง อตัราสว่น
หนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ยงัอยู่ที่ระดบัที่ดีที่ 1.03 เท่า จึงเห็นได้
วา่ ฐานะทางการเงินและสภาพคลอ่งของบริษัทในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสม 

จากการเปรียบเทียบความสามารถทางการเงินของ JWD กับ ภาระเงินกู้ ยืมและหนีส้ินที่จะ
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี ภาระการช าระดอกเบีย้เงินกู้ยืมที่กู้ยืมมาเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติ โดยมีรายละเอียดดงัตารางข้อมลูตอ่ไปนี ้ 
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ภาระเงินกู้ยืม ภาระดอกเบีย้จ่าย ภาระการช าระคา่เช่า และภาระการช าระคา่ใช้จ่ายตาม
สญัญาเช่าทรัพย์สนิในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าของ JWD 

ภำระทำงกำรเงนิที่พิจำรณำ มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

ประมาณภาระการช าระคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ทรัพย์สิน/1 123 
ประมาณภาระเงินกู้ยืมและหนีส้ินที่จะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี/2 585 
ประมาณภาระดอกเบีย้จา่ยของเงินกู้ยืม/3 88 
รวม 796 

หมายเหต ุ /1   ภาระการช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของ PCS JPAC และ Datasafe ใน
ระยะเวลา 1 ปี อ้างอิงตามงบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานส าหรับงวด 12 
เดือน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถึง วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 /2   ภาระเงินกู้ยืมและหนี้สินของ JWD ที่จะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี จากข้อมูลงบ
การเงินรวมของ บริษัท เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวด 9 
เดือนส้ินสดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 /3   ภาระดอกเบีย้จ่ายงวด 9 เดือนส้ินสดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 คิดปรบัเป็นตวัเลขเต็มปี 
(annualized) 

 
เมื่อพิจารณาความสามารถทางการเงินจาก EBITDA ของ JWD จากงบการเงินรวมส าหรับปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่มีจ านวนประมาณ 603 ล้านบาท (EBITDA กรณีรวมรายการ
พิเศษมีจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 473 ล้านบาท) และที่ประมาณ 520 ล้านบาท ส าหรับงวด 9 
เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2560 คิดปรับเป็นตวัเลขเต็มปี (annualized) ที่ประมาณ 663 
ล้านบาท รวมทัง้วงเงินสินเช่ือที่ยงัมิได้เบิกใช้จากสถาบนัการเงิน และความสามารถในการ
จัดหาเงินทนุเพิ่มเติมด้วยวิธีต่างๆ ทัง้จากการระดมเงินทุนด้วยการเพิ่มทนุ การกู้ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงิน และจากการเสนอขายหุ้นกู้มีต้นทุนทางการเงินที่ต ่ากว่าของบริษัท ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีเสถียรภาพทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ี
ดี มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือ
หุ้นในระดบัที่เหมาะสม ดงันัน้ จึงคาดวา่บริษัทจะมีความสามารถทางการเงินเพียงพอในการ
ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้ในสว่นของรายละเอียดข้อมลูทางการเงินของ JWD โปรดพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามข้อมลู
ท า ง ก า ร เ งิ น ที่ เ ปิ ด เ ผ ย ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง  JWD ที่  http://investor-th.jwd-
group.com/financial_highlights.html 
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2.   ปัจจัยความเสี่ยง 
 
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม  
อินดสัเทรียล โกรท มีความเสีย่ง ซึง่อาจท าให้ผู้ลงทนุสญูเสียเงินลงทนุ หรือไมไ่ด้รับผลตอบแทนในอตัราที่ควรได้รับ  ผู้ลงทนุ
ควรพิจารณาข้อมลูทัง้หมดที่อยู่ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี รวมทัง้ปัจจยัความเสี่ยงดงัตอ่ไปนีอ้ย่างรอบคอบก่อนท่ี
จะตดัสนิใจลงทนุ  

ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้สดงถึงปัจจยัความเสีย่งที่มีนยัส าคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบตอ่กองทรัสต์หรือมลูคา่หนว่ยทรัสต์
ของกองทรัสต์ นอกจากนีน้อกเหนือจากปัจจยัความเสี่ยงที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้วยงัอาจมี
ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯไม่อาจทราบได้ในขณะนีห้รือเป็นความเสี่ยงที่          บริษัทฯ พิจารณาในขณะนีว้่าไม่เป็น
สาระส าคญัแต่ความเสี่ยงดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัความเสี่ยงที่มีความส าคญัตอ่ไปได้ในอนาคต ความเสี่ยงที่ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ละความเสี่ยงที่อาจมีขึน้ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจผลการ
ด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์หรือมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ข้อความในลักษณะที่เป็นการ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีเ้ช่นการใช้
ถ้อยค าว่า “เช่ือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรือประมาณการทางการเงิน 
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ  แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่
เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นโยบายของรัฐและอื่นๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอนัเป็น
ความเห็นของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตกุารณ์ในอนาคตดงักลา่ว นอกจากนีผ้ล
การด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 

บริษัทฯได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกโดยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทนุโดยบริษัทฯ ได้ศึกษารายงานของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและ
รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกอย่างละเอียด  อย่างไรก็ดีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินหลกัที่ลงทุนไม่มีความเสียหายหรือช ารุดบกพร่องอนัอาจท าให้กองทรัสต์มี
คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซอ่มแซมในจ านวนที่สงูกวา่จ านวนที่ระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูลประจ าปีฉบบันี ้เนื่องจาก
ความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากดัในการ
ตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากดัในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินราคา และ
วิศวกร 

นอกจากนีร้ายงานของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทนุครัง้แรก
อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถกูต้องทัง้หมดหรือบางสว่นอนัเนื่องมาจากความบกพร่องของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้
แรกที่อาจตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้และทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกอาจมีลกัษณะหรือถูก
น าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เป็นการขดัหรือแย้งกบักฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องโดยการตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ 
ที่เก่ียวข้องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์
ดงักลา่ว 
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ข้อมูลในส่วนนีท้ี่อ้างถึงหรือเก่ียวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมลูที่มีการ
เปิดเผยหรือคดัยอ่จากสิง่พิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหลง่ข้อมลูอื่นๆ โดยที่ผู้จดัการกองทรัสต์มิได้ท าการตรวจสอบหรือรับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแต่ประการใดเนื่องจากผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว  ผู้ลงทนุจึงไมค่วรคาดหวงัที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใน
ระยะสัน้ นอกจากนี ้ราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กบัมลูค่าของหนว่ยทรัสต์ในอนาคตอาจลดต ่าลงหรือสงูขึน้ ผู้ลงทนุอาจ
ไม่ได้รับคืนต้นทนุในการลงทนุ ดงันัน้ผู้ที่ประสงค์ซือ้หน่วยทรัสต์จึงควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพและขอค าปรึกษาเก่ียวกับ
การลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยทรัสต์ 
 
2.1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกองทรัสต์หรือการด าเนินงานของกองทรัสต์  

2.1.1 สมมติฐานในรายงานประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ผลก าไรตามสมมติฐานมีความไมแ่นน่อน และ
ขึน้อยู่กบัความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และการแข่งขนั ซึ่งอาจ
สง่ผลให้ผลประกอบการท่ีแท้จริงแตกตา่งจากที่ประมาณการไว้อยา่งมีนยัส าคญัและอาจสง่ผลตอ่มลูคา่ที่ได้ลงทุนใน
กองทรัสต์ 

ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ได้รวมเอาข้อมลูที่เก่ียวกบัการคาดการณ์ผลประกอบการและการปันสว่นแบง่ผลก าไรตามสมมติฐาน
ของกองทรัสต์ส าหรับงวดประมาณการวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ประมาณการทางการเงิน
ของกองทรัสต์นัน้เป็นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตที่อาจจะเกิดขึน้แก่กองทรัสต์เท่านัน้ และไม่ได้
เป็นการยืนยนัถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอนาคต นอกจากนี ้ประมาณการทางการเงินดงักลา่วขึน้อยู่กบัข้อ
สมมติฐานหลายประการ  ทัง้นี ้ข้อสมมติฐานที่น ามาใช้ในการประมาณการยงัมีความไมแ่น่นอนและขึน้อยูก่บัความ
เสี่ยงและความไมแ่นน่อนทางธุรกิจการแข่งขนั เศรษฐกิจ การเงิน และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งข้อสมมติฐานต่างๆ ที่
เกิดขึน้จริงอาจเปลี่ยนแปลงในสาระส าคญัได้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดงักล่าวต่างๆ นัน้อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของกองทรัสต์ เช่น ประมาณการดงักล่าวอาจเป็นการคาดการณ์หรือการตัง้สมมติฐานในเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคตอนัเก่ียวกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่มีความไมแ่นน่อน  

เนื่องจากเหตกุารณ์บางเหตกุารณ์หรือเหตกุารณ์ทัง้หมดที่เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรือ
อาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มิได้คาดไว้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่อาจ รับประกันได้ว่าข้อสมมติฐานที่วางไว้จะ
เกิดขึน้และกองทรัสต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามที่ประมาณการไว้ หากผลประกอบการของกองทรัสต์
ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ กองทรัสต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่
ประมาณการไว้ได้ ซึ่งอาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ประมาณการไว้และ
หนว่ยทรัสต์อาจมีมลูคา่ทางตลาดลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ในปัจจุบันมีผู้ เช่าพืน้ที่เต็มทัง้หมด แต่ก็อาจเกิดกรณีที่ผู้ เช่าพืน้ที่ไม่
ประสงค์จะต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการเมื่อครบก าหนดระยะเวลา ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีการบริหารจดัการความ
เสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายในการเจรจาการต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการกับผู้ เช่าพืน้ที่ที่ ก าลงัจะหมด
สญัญาล่วงหน้าเป็นเวลา 3-6 เดือนก่อนสญัญาเช่าและสญัญาบริการจะครบก าหนด เพื่อให้บริษัทฯ ยงัคงมีเวลา
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เพียงพอส าหรับการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่มาแทนที่ และเพื่อเป็นมาตรการเพิ่มเติมในการลดความเสี่ยงในการสญูเสยี
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่กองทรัสต์คาดวา่จะได้รับ ภายในระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
หากมีคา่เช่าและคา่บริการที่ได้รับจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 เป็นจ านวนน้อยกวา่
ค่าเช่าและคา่บริการรวมตอ่ปีที่กองทรัสต์คาดการณ์ไว้ TIP ยินยอมที่จะช าระสว่นท่ีขาดจากคา่เช่าและคา่บริการรวม
ตอ่ปีให้แก่กองทรัสต์เป็นรายไตรมาส  และเพื่อเป็นการรับรองการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วของ TIP TIP ตกลงวางเงินสด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วนัแรกของแต่ละปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิเป็นจ านวนเท่ากบัค่าเช่าและคา่บริการ
ตามอตัราที่ระบุในสญัญาของผู้ เช่าพืน้ที่ที่จะครบก าหนดอายุสญัญาในปีนัน้นบัจากวนัที่สญัญาครบก าหนดอายุ
จนถึงวนัสดุท้ายของปีดงักลา่ว อย่างไรก็ดี จากการที่ TIP ไม่ได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การประกนัรายได้ข้อ 18 
ของประกาศที่ ทจ. 49/2555 ซึ่งรวมถึงการมีข้อก าหนดที่แสดงว่า TIP ยอมผกูพนัตนทัง้ในฐานะผู้ประกนัรายได้และ
ในฐานะเป็นลกูหนีร่้วมกบัผู้ เช่า การมีข้อตกลงสามฝ่ายระหวา่ง TIP ผู้ เช่า และกองทรัสต์ การยื่นเอกสารระบกุารจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือที่เป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ และการ
ยื่นรายงานการสอบบญัชีส าหรับสามรอบปีบญัชีย้อนหลงัก่อนยื่นค าขอ ที่อย่างน้อยในรอบปีบญัชีลา่สดุต้องจดัท า
โดยผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  ดงันัน้ การด าเนินการของ TIP ตามมาตรการลดความเสี่ยงใน
การสญูเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่กองทรัสต์คาดว่าจะได้รับข้างต้น จึงไม่ถือว่าเป็นการรับประกนัรายได้ตาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ซึ่งท าให้กองทรัสต์ยงัอาจมีความเสีย่งในการสญูเสียรายได้ค่าเช่าและคา่บริการท่ีกองทรัสต์คาด
ว่าจะได้รับและความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับเงินทดแทนส่วนต่างค่าเช่าและค่าบริการจาก TIP ได้เต็มจ านวน 
เนื่องจากอาจเกิดกรณีอื่นๆ ที่ท าให้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่าพืน้ที่สิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลา 
เช่น ผู้ เช่าพืน้ที่ยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา เป็นต้น ซึ่งกองทรัสต์อาจ
มีความเสี่ยงจากความสามารถในการด าเนินงานของ TIP ที่อาจส่งผลให้ TIP ไม่สามารถช าระส่วนต่างค่าเช่าและ
ค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ได้ หรือเงินสดที่ TIP ตกลงวางไว้ที่กองทรัสต์อาจไม่เพียงพอตอ่การทดแทนสว่นตา่งคา่เช่า
และคา่บริการได้ตามที่ระบไุว้ในสญัญาตกลงกระท าการ เนื่องจากเงินสดที่ TIP ตกลงวางให้แก่กองทรัสต์เป็นจ านวน
เท่ากบัคา่เช่าและค่าบริการตามอตัราที่ระบใุนสญัญาของผู้ เช่าพืน้ที่ที่จะครบก าหนดอายสุญัญาในปีนัน้นบัจากวนัท่ี
สญัญาครบก าหนดอายจุนถึงวนัสดุท้ายของปีดงักลา่วเทา่นัน้  
 

2.1.2 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการตลาดและกลยทุธ์การบริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ ระบไุว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ จัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทรัสตี ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตดัสินใจของผู้จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับกลยุทธ์ที่ผู้ จัดการกองทรัสต์
น ามาใช้หรือการลงทุนของกองทรัสต์ ตลอดจนเง่ือนไขในการลงทุนดงักล่าว การที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามกลยทุธ์ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานรวมทัง้โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

ความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ในการด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทรัสต์ให้ประสบความส าเร็จนัน้
ขึน้อยู่กบัปัจจยัที่ไม่แน่นอนหลายประการรวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทนุที่เหมาะสมและสอดคล้อง
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กบัหลกัเกณฑ์การลงทนุของกองทรัสต์รวมทัง้การได้รับเง่ือนไขทางการเงินที่ดี ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมส่ามารถรับรองได้
ว่าการด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทุนของบริษัทฯ ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือสามารถท าได้
ภายในเวลาและคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกันกับ TIP เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 ( “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) 
และมอบหมายนโยบายให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการบริหารจดัการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก
ดงักลา่วตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้เข้าท ากบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้
ท าหน้าที่บริหารจดัการทรัพย์สินดงักลา่วตามธุรกิจปกติ ดงันัน้ ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์มีความรับผิดชอบด้านตา่งๆ ภายใต้การควบคมุดแูลของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงสว่นที่เก่ียวกบั
ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ได้แก่ การจดัเก็บรายได้และบริหารคา่ใช้จ่าย การท าการตลาด การดแูลบ ารุงรักษา และ
ซอ่มแซมทรัพย์สนิ เป็นต้น ทัง้นี ้หากผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์ให้ประสบความส าเร็จ หรือ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่อาจจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ได้อย่างเหมาะสม อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่
มลูค่าของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และ/หรือ รายได้ค่าเช่าที่กองทรัสต์ควรจะได้รับ ซึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการ
ด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนการช าระคืนหนีท้ี่ถึง
ก าหนดช าระ นอกจากนี ้หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ กองทรัสต์อาจไม่สามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากนั หรืออาจไม่สามารถแต่งตัง้บคุคลอื่นได้เลย ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกองทรัสต์ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจส่งผล
กระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วข้างต้นโดยบริษัทฯ จะจดัให้มีการ
พิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลาการจ้างบริหารโดยจะมีการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานทุกปี และมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์โดยสม ่าเสมอเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์วา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ท าหน้าที่บริหาร
ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์อยา่งมีประสทิธิภาพ และหากเกิดกรณีที่ต้องแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอื่นแทน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาคณุสมบตัิต่างๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ให้
เหมาะสมกบัการบริหารทรัพย์สนิก่อนการแตง่ตัง้ 
 

2.1.3 ความเสีย่งที่กองทรัสต์อาจสญูเสยีผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์ และ/
หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจสญูเสียบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดบัสงูและบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นสว่นส าคญั
ในการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ การที่กองทรัสต์สญูเสยี
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์สญูเสียบุคลากรหลกัดงักล่าวไป จะเป็นการสญูเสียผู้มีประสบการณ์ความรู้สายสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
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และความช านาญการหาบุคลากรที่มีความสามารถในระดบัเดียวกนัมาแทนที่เป็นเร่ืองที่ท าได้ยากจึงอาจสง่ผลให้
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานลดลง และอาจสง่ผลให้กองทรัสต์มีความสามารถในการท าก าไรลดลงหรือท าให้ขาด
ความคลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงบคุลากรหลกัในการ
จดัการและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และจะต้องจดัหาบคุลากรหลกัรายใหมท่ี่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และเป็นผู้ที่ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แทน
บคุลากรหลกัรายเดิมและไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยไม่ชกัช้า เพื่อให้
การบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบหากมีการเปลีย่นแปลงบคุลากรหลกัใน
การจัดการและบริหารกองทรัสต์และต้องจัดหาบุคลากรหลกัรายใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
โดยเร็วเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ต่างๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์และให้การบริหารจดัการกองทรัสต์
เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 
 

2.1.4 ความเสีย่งจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้  

หลงัจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกแล้วเสร็จ บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้
แต่งตัง้ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือห้นใหญ่ร่วมกนักบั TIP เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 เพื่อบริหารจดัการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก
ดังกล่าวตามกลยุทธ์และนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด นอกจากนี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยังมีความเก่ียวพันกับ
กองทรัสต์ในฐานะเป็นผู้ขายทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก  

การจดัหาผลประโยชน์และการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจสนบัสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกบั
อสงัหาริมทรัพย์หรือธุรกรรมอื่นที่อาจมีการแขง่ขนัโดยตรงกบักองทรัสต์  

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทที่เก่ียวข้องของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าให้เช่า
ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการเดียวกนักบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึ่งท าให้บทบาทต่างๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
ต่อกองทรัสต์ในฐานะที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ได้ ไม่
วา่จะเป็นการคดัเลอืกที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าให้เช่ามาเสนอให้กบักองทรัสต์ รวมถึงการจดัหาผู้ เช่าพืน้ท่ีรายใหม่ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก ากบั
ดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันปัญหาดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ โดยมีการ
ก าหนดให้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า ทุกครัง้ที่มีผู้ สนใจเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินที่ว่างทัง้หมดที่ตรงตามความต้องการของลกูค้า (Specification) ให้ลกูค้าเป็นผู้
พิจารณาตดัสินใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็นทรัพย์สินของฝ่ายใด รวมถึงการก าหนดค่าเช่าส าหรับอาคารที่
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สามารถเทียบเคียงกนัได้ ทัง้ในด้านขนาด ท าเล รูปแบบ และอายใุห้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
และให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เว้นแต่กองทรัสต์จะพิจารณาการด าเนินการที่เหมาะสมอื่นเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจัดท ารายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ จัดการ
กองทรัสต์ตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือตามที่บริษัทฯ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
จะได้ก าหนดร่วมกนั 
 

2.1.5 รายได้ของกองทรัสต์ขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงินของผู้ เช่าพืน้ที่ และการตดัสนิใจตอ่อายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการ 
เมื่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่าพืน้ท่ีสิน้สดุลง  

คา่เช่าที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ จะเป็นท่ีมาของรายได้หลกัของกองทรัสต์  
ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการช าระคา่เช่าของผู้ เช่าพืน้ท่ีได้ หากผู้ เช่า
พืน้ที่รายส าคญัรายใดรายหนึง่หรือหลายราย หรือผู้ เช่าพืน้ที่จ านวนมากในขณะใดขณะหนึ่งมีฐานะการเงินท่ีด้อยลง 
อาจท าให้ผู้ เช่าพืน้ที่ช าระเงินลา่ช้าหรือเกิดการผิดนดัช าระเงินค่าเช่าของผู้ เช่าพืน้ที่ และท าให้ผู้ เช่าพืน้ที่ไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด้  

แม้ว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกจะเป็นทรัพย์สินที่ปัจจุบันมีผู้ เช่าพืน้ที่เต็มทัง้หมด แต่ก็อาจเกิดกรณีที่ผู้
เช่าพืน้ท่ีไมป่ระสงค์จะตอ่สญัญาเช่าและสญัญาบริการเมื่อครบก าหนดระยะเวลา หรืออาจขอตอ่อายสุญัญาเช่าพืน้ที่
และสญัญาบริการด้วยเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์น้อยกว่าเง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาบริการ
ปัจจบุนั ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเสีย่งดงักลา่ว โดยมีนโยบายในการเจรจาการ
ตอ่อายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัผู้ เช่าพืน้ท่ีที่ก าลงัจะหมดสญัญาลว่งหน้าเป็นเวลา 3-6 เดือนก่อนสญัญาเช่า
และสญัญาบริการจะครบก าหนด ดังนัน้ เมื่อมีผู้ เช่าพืน้ที่ที่ครบก าหนดอายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการและไม่
ประสงค์ที่จะตอ่อายสุญัญาเช่า บริษัทฯ ยงัคงมีเวลาเพียงพอส าหรับการจดัหาผู้ เช่ารายใหมม่าแทนที่  
 

2.1.6 ความเสีย่งจากการท่ีผู้ เช่าพืน้ท่ีไมใ่ห้ความยินยอมเข้าเป็นคูส่ญัญาบริการกบักองทรัสต์ 

ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก หากผู้ เช่าพืน้ที่รายใดไม่ยินยอมเข้าเป็นคู่สญัญาบริการ
โดยตรงกบักองทรัสต์ และไม่ช าระค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ กองทรัสต์อาจมีสิทธิด้อยกว่าผู้ เช่าพืน้ที่รายนัน้ๆ ตาม
กฎหมายในการหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ให้เช่า และกองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในสว่นของการไมไ่ด้รับค่าบริการ 
ซึ่งอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ และสง่ผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรัสต์ นอกจากนี ้สญัญาจะซือ้จะขายอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้เข้าท าระหวา่งเจ้าของทรัพย์สินกบักองทรัสต์ 
ก าหนดให้เจ้าของทรัพย์สินต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการขอความยินยอมจากผู้ เช่าพืน้ที่ทัง้หมดใน
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในการเปลี่ยนคู่สญัญาบริการจากเจ้าของทรัพย์สินเป็นกองทรัสต์ โดยให้มีผล
ในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก  

ทัง้นี ้หากผู้ เช่าพืน้ที่บางรายที่ไม่ได้เป็นคู่สญัญากบักองทรัสต์โดยตรง และกองทรัสต์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการ
โดยตรงจากผู้ เช่าพืน้ที่ดงักลา่วได้ กองทรัสต์จะพิจารณาให้เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่จดัการดแูลผู้ เช่าพืน้ที่ดงักล่าว 
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รวมถึงต้องน าสง่ผลประโยชน์และเงินประกนัตามสญัญาบริการ (หากมี) ของผู้ เช่าพืน้ที่รายดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ 
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัท่ีเจ้าของทรัพย์สนิได้รับมาจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตลอดระยะเวลาที่ผู้ เช่าพืน้ที่
รายดงักลา่วยงัไมเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบักองทรัสต์ นอกจากนี ้ในกรณีที่สญัญาบริการหมดอาย ุและหากผู้ เช่าพืน้ที่
รายดงักลา่วประสงค์จะรับบริการตอ่ไป ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายดงักลา่วจะต้องเข้าท าสญัญาบริการกบักองทรัสต์โดยตรง 

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกนี ้ เจ้าของทรัพย์สินจะด าเนินการแจ้งและอธิบายถึง
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์ให้ผู้ เช่าพืน้ที่ได้ทราบ เพื่อประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลี่ยน
คูส่ญัญาบริการจากเจ้าของทรัพย์สนิเดิมเป็นกองทรัสต์ รวมทัง้แจ้งผู้ เช่าพืน้ท่ีให้ทราบวา่ บริษัทที่เก่ียวข้องกบัเจ้าของ
ทรัพย์สนิยงัคงท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกตอ่ไป  
 

2.1.7 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั เนื่องจากคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาที่
เก่ียวข้องกบัการลงทนุและการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ กองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหาริมทรัพย์ 
สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการ และสญัญาตกลงกระท าการ 
เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์กบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการ
ลงทุนและการบริหารของกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผูกพนัให้คู่สญัญา
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสญัญาข้างต้น คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุ
แห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีดงักลา่ว แม้กองทรัสต์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย ตลอดจน
เรียกค่าขาดประโยชน์ใดๆ ก็ตาม แต่เหตผิุดสญัญาของคู่สญัญาดงักล่าวอาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์
หรือไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญาดงักลา่วได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้คู่สญัญาต้องปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดของสญัญา หรือคูส่ญัญาไมช่ าระคา่เสยีหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดงันัน้ กองทรัสต์จึงอาจต้องเข้า
สูก่ระบวนการยตุิธรรมโดยการใช้สทิธิฟ้องร้องต่อศาล ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ถึง
ระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้กระบวนการ และจ านวนเงินที่กองทรัสต์จะได้รับชดเชยเยียวยาต่อ
ความเสียหายต่างๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดียังขึน้อยู่กับค าพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้
กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์จึงมีความเสีย่งที่จะไมไ่ด้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้  
 

2.1.8 ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน  

กองทรัสต์ได้ใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ ยืมเงิน โดยเข้าท าสัญญาเงินกู้ กับธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) โดยเป็นเงินกู้ ระยะยาวจ านวนไมเ่กิน 590 ล้านบาท  เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุสว่นหนึง่ในการลงทนุในทรัพย์สิน
ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก  

ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอตัราดอกเบีย้ 
เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามสญัญาเงินกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายขุองสญัญาเงินกู้ซึ่งจะส่งผล
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กระทบตอ่การด าเนินงานของกองทรัสต์ท าให้กองทรัสต์มีสภาพคลอ่งไมเ่พียงพอในการช าระดอกเบีย้และเงินต้น และ
อาจจะกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ใน
กรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยืมเงิน หรือเกิดเหตผิุดสญัญา
อื่นๆ ภายใต้สญัญาเงินกู้  อาจส่งผลให้ผู้ ให้กู้ อาจด าเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสต์หรือใช้สิทธิเรียกร้องตาม
สญัญา อนัเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญากู้ยืมเงิน เช่น ก าหนดให้ส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดภายใต้เอกสารทาง
การเงินใดๆ ถึงก าหนดช าระโดยพลนั หรือใช้สิทธิในการบงัคบัตามสญัญาที่เก่ียวกบัการให้หลกัประกนัสว่นใดส่วน
หนึง่หรือทัง้หมด รวมถึงการบงัคบัจ านองในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ที่น าไปเป็นหลกัประกนัเงินกู้  หรือการรับโอนสิทธิ
บนกรมธรรม์ประกนัภยัในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคญับน
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ผู้ให้กู้อาจพิจารณาให้น าเงินชดเชยที่ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัไปช าระคืนเงินกู้ ก่อนที่
จะน ามาซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งจะส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมจัดหาผลประโยชน์ได้ ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินกู้  สญัญาหลกัประกัน และเอกสาร
ทางการเงินที่เก่ียวข้อง เป็นต้น นอกจากนีใ้นกรณีที่มีการกู้ ยืมเงินใหม่เพื่อมาช าระหนีเ้งินกู้ยืมเดิม (Refinancing) 
กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่อาจใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ หรือไม่ได้ ข้อตกลงในสญัญากู้ ยืมเงินฉบบัใหม่ที่ดี
เท่ากบัข้อตกลงในสญัญากู้ยืมเงินฉบบัเดิมหรือในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอาจมีข้อสญัญาบางประการซึง่จ ากดั
การด าเนินงานของกองทรัสต์โดยความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินที่กลา่วมาทัง้หมดนัน้ อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทรัสต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์หรืออาจท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงได้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อครบก าหนดช าระเงินกู้  หรือภายใต้ข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้  บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทนุด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนั
ชีวิต บริษัทประกนัวินาศภยั และ/หรือ นิติบคุคลอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ ซึ่งอาจจะรวมถึงธนาคาร
พาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภยั และ/หรือ สถาบนัการเงินอื่นใดที่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกันกับทรัสตี เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม (Refinance) การเสนอขายหุ้นกู้  (เท่าที่กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องจะ
อนุญาตให้กองทรัสต์ท าได้) หรือการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเลือกวิธีการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และกองทรัสต์ ซึง่เมื่อพิจารณาจากหลกัประกนัการกู้ยืมและความสามารถในการ
ช าระหนีข้องกองทรัสต์แล้ว ความเสีย่งจากการท่ีกองทรัสต์ไมส่ามารถช าระเงินต้นตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยมืเงินอยู่
ในระดับต ่า เนื่องจากอัตราส่วนการกู้ ยืมต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ประกอบกับอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้เข้าไปลงทุนนัน้มีความสามารถที่จะสร้าง
รายได้ให้กบักองทรัสต์อยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และจะบริหารจัดการกองทรัสต์โดยค านึงถึงความเสี่ยง
ดงักลา่วโดยจะมีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์และปัจจยัภายนอกตา่งๆ รวมถึงแนวโน้ม
อตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีผู้้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเสีย่ง
ดงักลา่ว เช่น บริการธุรกรรมแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) หรือการด าเนินการใดๆ กบัเจ้าหนี ้เช่น 
การขอขยายระยะเวลาการช าระหนี ้การขอผอ่นผนัเง่ือนไขที่เป็นอปุสรรคตอ่การบริหารจดัการกองทรัสต์ เป็นต้น โดย
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กองทรัสต์จะด าเนินการดังกล่าวโดยค านึงถึงกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องและประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั  
 

2.1.9 กองทรัสต์ต้องพึ่งพาเจ้าของทรัพย์สิน หรือบุคคลที่เจ้าของทรัพย์สินก าหนดส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสาธารณปูโภคสว่นกลางบางประการ 

การให้บริการสิง่อ านวยความสะดวกและสาธารณปูโภคสว่นกลางของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น/โครงการทิพย์ 7 บาง
ประการ อาทิเช่น ทางสญัจรสว่นกลาง น า้เพื่ออตุสาหกรรม และบริการบ าบดัน า้เสีย อาจด าเนินการโดยผู้ ให้บริการ
ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินในฐานะผู้พฒันาโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น/โครงการทิพย์ 7 (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ จึงไม่
สามารถรับประกนัได้ว่าผู้พฒันาโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น/โครงการทิพย์ 7 นัน้จะปฏิบตัิตามข้อผกูพนัของตนตาม
สญัญาในการให้บริการใดๆ ได้อย่างสมบรูณ์ ซึ่งเหตกุารณ์ที่คู่สญัญาผิดสญัญาดงักลา่ว อาจท าให้ผู้ ให้บริการหยดุ
การให้บริการใดๆ ต่อกองทรัสต์และผู้ เช่าพืน้ที่ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัตอ่กิจการ ฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ได้   
 

2.2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

2.2.1 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัที่สงูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การจดัหาผู้ เช่าพืน้ท่ี อตัราการเช่า และอตัราคา่เช่า 

กองทรัสต์มีรายได้หลกัจากการให้เช่าพืน้ที่และให้บริการที่เก่ียวข้องแก่ผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ เช่าพืน้ที่อาคาร
คลงัสนิค้าหรืออาคารคลงัห้องเย็น โดยการประกอบธุรกิจการให้เชา่อาคารคลงัสนิค้า/อาคารคลงัห้องเยน็ดงักลา่วอาจ
มีการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้จากการท่ีผู้ประกอบการรายอื่นก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกนัขึน้ใหมใ่นบริเวณใกล้เคียงกนักบั
ที่ตัง้ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ท าให้เกิดการแข่งขนัในการแสวงหาผู้ เช่าพืน้ที่รายใหม่ การต่ออายขุองผู้ เช่า
พืน้ที่รายเดิมและการปรับลดอัตราค่าเช่าเพื่อให้ดึงดูดต่อผู้ เช่าพืน้ที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผล
ประกอบการธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์  

อยา่งไรก็ดี สถานท่ีตัง้ของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์อยูใ่นโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น/โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค/
โครงการดาต้าเซฟ/โครงการทิพย์ 7 ซึ่งตัง้อยู่ในจังหวดัสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นท าเลที่
เหมาะสม มีเส้นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวก ดังนัน้ ปัจจัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให้
ผู้ ประกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างดี นอกจากนี ้การที่เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน 
และอาคารคลงัสินค้า/อาคารคลงัห้องเย็นให้เช่ามาเป็นระยะเวลาพอสมควร จะเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยเพิ่มศกัยภาพ
ของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้สามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นได้ 
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2.2.2 ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของกลุม่ผู้ เช่าหลกั และความเสี่ยงในการสญูเสียกลุม่ผู้ เช่าหลกัซึง่อาจท าให้รายได้ของ
กองทรัสต์เปลีย่นแปลงไป  

เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกบางโครงการที่มีการให้เช่าแก่กลุ่มผู้ เช่าหลกั  ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทใน
เครือของ JWD ได้แก่ PCS JPAC และ Datasafe ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 
และโครงการดาต้าเซฟ ตามล าดบั ซึง่กลุม่ผู้ เช่าหลกัได้เช่าทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการดงักลา่ว
ทัง้หมด คิดเป็นอตัราสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 74.52 ของรายได้รวมของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก  

โดยรายได้จากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ เช่าหลกัเป็นรายได้จากการด าเนินธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริหาร
สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง และธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสาร การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะ
อตุสาหกรรมของธุรกิจที่มาใช้บริการดงักลา่ว จึงอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงาน 
กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกลุม่ผู้ เช่าหลกั ท าให้เกิดความเสี่ยงที่กลุม่ผู้ เช่าหลกัจะไม่สามารถช าระค่า
เช่า ยกเลิกสญัญา หรือไม่ต่อสญัญา ซึ่งจะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่รายได้ของกองทรัสต์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
เห็นว่า PCS และ JPAC ได้ท าการปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจคลงัห้องเย็น โดยเพิ่มสดัส่วนของสินค้าควบคุม
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งอื่น นอกจากสินค้าอาหารทะเล เช่น สตัว์ปีก อาคารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ชีส และไวน์ 
เป็นต้น โดยสว่นใหญ่เป็นสินค้ากลุม่อาหารและสินค้าสง่ออก ซึ่งเป็นสินค้าในกลุม่อตุสาหกรรมหลกัของประเทศ อีก
ทัง้กลุม่ลกูค้าของ PCS และ JPAC ต่างก็เป็นบริษัทชัน้น าที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจและเสถียรภาพทางการ
เงิน และมีความหลากหลายซึ่งสามารถช่วงกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึน้ ในขณะที่อตุสาหกรรมธุรกิจการให้บริการ
จดัเก็บเอกสารและข้อมลูของ Datasafe มีการแข่งขนัที่ไม่รุนแรงจากการมีผู้ประกอบการน้อยรายและเป็นธุรกิจที่มี
อุปสงค์ในการใช้บริการอยู่เสมอ ดงันัน้โอกาสที่กลุ่มผู้ เช่าหลกัจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อตุสาหกรรมที่มาใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกนัและท าให้ไมส่ามารถช าระค่าเช่า ยกเลิกสญัญาหรือไม่ตอ่สญัญา อนั
สง่ผลทางลบตอ่กองทรัสต์นา่จะมีความเป็นไปได้ไมส่งูมากนกั 

นอกจากนี ้หากกลุ่มผู้ เช่าหลกัยกเลิกสญัญาเช่าทรัพย์สินก่อนครบก าหนดระยะเวลา หรือไม่ต่ออายุสญัญาเช่า
ทรัพย์สนิเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทรัสต์ไมส่ามารถหาผู้ เช่าใหมม่าทดแทนได้ หรือกองทรัสต์อาจหาผู้ เช่าใหม่
มาทดแทนได้แต่เง่ือนไขในการเช่าอาจไม่เหมือนกับเง่ือนไขในการเช่าของกลุ่มผู้ เช่าหลกั  การกระท าดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ เห็นวา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกเป็นทรัพย์สนิท่ีมีศกัยภาพ และสญัญาเช่าที่กองทรัสต์ได้เข้าเป็น
คูส่ญัญากบัผู้ เช่าหลกันัน้เป็นสญัญาเช่าระยะยาวและได้ด าเนินการจดทะเบียนการเช่ากบัส านกังานท่ีดิน นอกจากนี ้
สถานที่ตัง้ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์นีต้ัง้อยู่ในท าเลที่เหมาะสม มีเส้นทางการคมนาคมไปยงัภูมิภาคอื่นได้
อย่างสะดวก ดงันัน้ ปัจจยัดงักลา่วจึงสามารถดึงดดูให้ผู้ประกอบการอื่นเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อเป็น
การทดแทนได้เป็นอยา่งดี และเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ กองทรัสต์ยงัได้เข้าท าสญัญาตก
ลงกระท าการระหวา่ง JWD และกลุม่ผู้ เช่าหลกัและกองทรัสต์ โดย JWD มีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วที่
จะให้ความสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุม่ผู้ เช่าหลกั รวมถึงวงเงินส ารองเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้และวงเงินใดๆ
ตามที่กองทรัสต์ร้องขอ ตลอดจนก ากบัดแูลและให้ความช่วยเหลือที่จะเป็นแก่กลุม่ผู้ เช่าหลกั เพื่อให้สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ตามก าหนดไว้ในสญัญาเช่ากบักองทรัสต์ตลอดระยะเวลาที่กลุม่ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าดงักลา่ว 
นอกจากนี ้JWD จะมีข้อผกูพนัตามข้อตกลงการรับประกนัค่าเช่า ในฐานะผู้ รับประกนัรายได้ โดยเป็นลกูหนีร่้วมกบั 
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PCS, JPAC และ Datasafe ตามวงเงินและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าและสญัญาตกลงกระท าการ ซึ่งจะ
เป็นมาตรการที่ช่วยให้ความเสีย่งจากการผิดสญัญาของกลุม่ผู้ เช่าหลกัลดน้อยลงได้อย่างมีนยัส าคญัเนื่องจากมีการ
ประกนัรายได้โดย JWD  
 

2.2.3 ความเสีย่งเก่ียวกบัใบอนญุาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของผู้ เช่าหลกั 

ผู้ เช่าหลกัจะต้องได้รับใบอนญุาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และ /หรือ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการอาคาร
คลงัห้องเย็น หากผู้ เช่าหลกัไม่ได้รับใบอนญุาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และ /หรือ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
กิจการอาคารคลงัห้องเย็น หรือใบอนุญาตดังกล่าวของผู้ เช่าหลกัถูกยกเลิก เพิกถอนหรือไม่มีการต่ออายุ จะมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ เช่าหลกั กลา่วคือ จะท าให้ผู้ เช่าหลกัไม่สามารถด าเนินกิจการอาคารคลงัห้องเย็นต่อไปได้ 
ทัง้นี ้อาจเป็นผลให้ผู้ เช่าหลกัไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาเช่าได้  

การที่ผู้ เช่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สัญญาเช่าได้ จะเป็นเหตุเลิกสัญญา โดย
กองทรัสต์จะมีสิทธิที่จะเลิกสญัญาเช่าได้ และกองทรัสต์จะมีสิทธิในการเรียกร้องคา่เสียหายตามกฎหมายเนื่องจาก
การผิดสญัญา อนึ่ง จนกว่ากองทรัสต์จะด าเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผู้ เช่าหลกัและสามารถเจรจาตกลงกับ
คู่สญัญารายใหม่ได้ส าเร็จ หรือหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาคู่สญัญารายใหม่เพื่อมาเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุครัง้แรกที่ได้รับอนญุาตได้ภายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคู่สญัญารายใหมใ่นสญัญาฉบบั
ใหม่โดยมีข้อก าหนดที่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ได้ กระแสรายได้ของกองทรัสต์อาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจ
สง่ผลกระทบในด้านลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาตกลงกระท าการระหวา่ง JWD และกลุม่ผู้ เช่าหลกัและกองทรัสต์ โดย JWD มี
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วที่จะให้ความสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุม่ผู้ เช่าหลกั รวมถึงวงเงินส ารองเพือ่
รองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้และวงเงินใดๆ ตามที่กองทรัสต์ร้องขอ ตลอดจนก ากบัดแูลและให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็น
แก่กลุม่ผู้ เช่าหลกั เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามก าหนดไว้ในสญัญาเช่ากบักองทรัสต์ตลอดระยะเวลาที่กลุม่ผู้ เช่า
หลกัเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าดงักลา่ว นอกจากนี ้JWD จะมีข้อผกูพนัตามข้อตกลงการรับประกนัคา่เช่า ในฐานะผู้
รับประกนัรายได้ โดยเป็นลกูหนีร่้วมกบั PCS, JPAC และ Datasafe ตามวงเงินและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา
เช่าและสญัญาตกลงกระท าการ ซึ่งจะเป็นมาตรการที่ช่วยให้ความเสี่ยงจากการผิดสญัญาของกลุ่มผู้ เช่าหลกัลด
น้อยลงได้อยา่งมีนยัส าคญัเนื่องจากมีการประกนัรายได้โดย JWD  
 

2.2.4 ความเสี่ยงเก่ียวกบัข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของโครงการทิพย์ 7 โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น   

เนื่องจากการก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้าที่กองทรัสต์ลงทนุในโครงการทิพย์ 7 ได้รับใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.
1) เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า ส านักงาน และโรงงาน ในช่วงเวลาที่ไม่มีกฎหมายผังเมืองใดใช้บังคับในเขตจังหวัด
สมทุรปราการ และแม้จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมสมทุรปราการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข (“กฎกระทรวง
ผังเมือง 2544”) ที่ใช้บงัคบัก่อนหน้า แตเ่นื่องจากกฎกระทรวงผงัเมือง 2544 ได้สิน้ผลบงัคบัใช้ไปแล้วก่อนการยื่นค า
ขออนุญาตก่อสร้าง จึงไม่สามารถน ามาใช้บงัคบักบัใบอนุญาตซึ่งได้รับในภายหลงัได้ ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคม 
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2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 TIP และผู้ เช่าพืน้ท่ีของอาคารคลงัสินค้าที่กองทรัสต์ได้ลงทนุในโครงการทิพย์ 7 บาง
ราย ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อประกอบกิจการโรงงานบริเวณที่ตัง้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุครัง้แรก อนึ่ง แม้จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมสมทุรปราการ พ.ศ. 2556 (“กฎกระทรวงผังเมือง 
2556”) ซึ่งใช้บงัคบันบัแต่วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2562 ก าหนดให้ที่ดินที่ตัง้ของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ลงทุนเป็นที่ดินประเภท ย.1 ซึ่งห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามพระราชบญัญัตินี ้ที่ไม่ใช่อาคาร
สงูหรืออาคารขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี การที่TIP ได้รับใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 1) เพื่อใช้เป็นโรงงาน เมื่อ
วนัที่ 22 เมษายน 2555 ถือเป็นการได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่ตัง้ของอาคารที่จะท าการก่อสร้างแล้วก่อน
กฎกระทรวงผงัเมือง 2556 ใช้บงัคบั ตามพระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518 (และที่แก้ไข) (“พรบ. ผังเมือง”) 
มาตรา 27 วรรคสอง  

ดงันัน้ การได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานของTIP และผู้ เช่าพืน้ที่ดงักลา่วในเวลาต่อมาจึงถือว่าเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยต่อเนื่อง การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงงานและการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงงานของTIP และผู้ เช่าพืน้ที่ของอาคารคลงัสินค้าดงักลา่วจึงน่าจะกระท าได้ โดยไม่ถือว่าขดัต่อกฎกระทรวงผงั
เมือง 2556 เนื่องจากยงัคงถือวา่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมีวตัถปุระสงค์เดิม (ประกอบกิจการโรงงานล าดบัเดิมที่
ได้รับอนญุาต) และมีความตอ่เนื่องในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพรบ. การผงัเมือง มาตรา 27 วรรคสอง ประกอบกบั
การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนัน้ถือว่ามีฐานตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องตาม
กฎหมายแตต้่นแล้ว 

การด าเนินกิจการห้องเย็นของโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และโครงการแปซิฟิคห้องเย็น ณ ปัจจุบนั เป็นโรงงาน
ห้องเย็นจ าพวกที่ 3 ทัง้นี ้ปัจจบุนัโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค ตัง้อยูภ่ายในเขตบงัคบัของกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงั
เมืองรวมชุมชนสวุินทวงศ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 (“กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินท
วงศ์ฯ”) ซึ่งใช้บงัคบันบัตัง้แต่ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2563 ก าหนดให้ที่ดินที่ตัง้ของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกในโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมนีจ้ะห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานทกุจ าพวกตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน 
เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบญัชีท้ายกฎกระทรวง ซึ่งบัญชีท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมชุมชนสวุินทวงศ์ฯ ได้อนุญาตให้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมสามารถ
ด าเนินกิจการโรงงานห้องเย็นได้เฉพาะที่เป็นโรงงานจ าพวกที่ 1 และจ าพวกที่ 2 และปัจจุบนัโครงการแปซิฟิค ห้อง
เย็น ตัง้อยูภ่ายในเขตบงัคบัของกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัสมทุรสาคร พ.ศ. 2560 (“กฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาครฯ”) ซึ่งใช้บงัคบันับตัง้แต่ 26 เมษายน 2560 ก าหนดให้ที่ดินที่ตัง้ของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น เป็นที่ดินประเภทชุมชน ซึ่งที่ดินประเภทชุมชนนี ้
จะห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกท้าย
กฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัสมทุรสาครฯ ได้ก าหนดห้ามไมใ่ห้ประกอบกิจการโรงงาน
ห้องเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นที่เป็นโรงงานจ าพวกที่ 1 จ าพวกที่ 2 และจ าพวกที่ 3 เว้นแต่เป็นโรงงาน
จ าพวกที่ 1 จ าพวกที่ 2 และจ าพวกที่ 3 ที่มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และต้องมี
ที่ว่างโดยรอบภายในแนวเขตของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตเพื่อเป็นแนวป้องกนัไม่น้อยกว่า 10 เมตร อย่างไรก็ดี 
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โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และโครงการแปซิฟิคห้องเย็นได้รับใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) ประกอบกบั
ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ในช่วงเวลาที่ไมม่ีกฎหมายผงัเมืองใช้บงัคบั ตามล าดบั 

กองทรัสต์จึงอาจมีข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการทิพย์ 7 โครงการ
เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ส าหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนตวัผู้ เช่าพืน้ที่เป็นรายใหม่ หรือมีการ
เปลีย่นประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคาร ซึง่จะสามารถกระท าการดงักลา่วได้โดยใช้เป็นประเภทคลงัสินค้า
หรือประเภทโรงงานโดยมีวตัถปุระสงค์ดงัเดิม (กล่าวคือ ประกอบกิจการโรงงานล าดบัเดิมและจ าพวกเดิมที่ได้รับ
อนญุาต) หรือเป็นประเภทตามกฎกระทรวงผงัเมือง 2556 หรือตามที่กฎหมายผงัเมืองในอนาคตจะก าหนดเทา่นัน้ 
 

2.2.5 ความเสีย่งเก่ียวกบัทางเข้าออกสูท่างสาธารณะของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 

ในปัจจุบนัทางเข้าออกหลกัของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ที่ลกูค้าและผู้ ใช้บริการใช้ในการเดินทางเข้า -ออกสูถ่นน
สาธารณะ (ถนนพระราม 2) อยู่ในปัจจุบัน มีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ทัง้นี ้ได้มีหนังสือเร่ือง การ
ตรวจสอบสถานะที่ดินของเอกชนที่ปัจจุบนัมีสภาพเป็นทางสาธารณะ ซึ่งออกโดยส านกังานเทศบาลต าบลนาดี ลง
วนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 ระบวุ่า เทศบาลต าบลนาดีได้ด าเนินการตรวจสอบพืน้ที่ท่ีดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 30342 
พบวา่ ปัจจบุนัมีสภาพเป็นถนนสาธารณประโยชน์ โดยมีการใช้เป็นเส้นทางสญัจรมาแล้วไมน้่อยกวา่ 15 ปี และไมพ่บ
เอกสารการอทุิศที่ดินแตอ่ยา่งใด  

อนึ่ง ได้มีแนวค าพิพากษาฎีกาซึ่งวินิจฉัยเร่ืองการยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยายไว้ในท านอง
เดียวกนั ดงันี ้การที่เจ้าของที่ดินยอมให้ประชาชนใช้ทางพิพาทเป็นถนนสาธารณะ และยอมรับสภาพของทางพิพาท
ว่าเป็นถนนสาธารณะ และไม่เคยหวงกนัการใช้ทางดงักลา่วจนมีความเข้าใจวา่เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือได้ยก
ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จึงถือได้ว่าเจ้าของที่ดินได้มอบทางดงักลา่วให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดย
ปริยาย การย้อนกลบัมาหวงกนัอ้างสิทธิเหนือทางที่ได้กลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ไปโดยปริยายแล้วไม่มีผลแต่
อย่างใด ทางดงักลา่วจึงเป็นทางสาธารณะ (ค าพิพากษาฎีกา ที่ 94/2555) การที่เจ้าของที่ดินคนเดิมแสดงเจตนายก
ที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์และยอมให้ประชาชนทัว่ไปใช้ที่ดินนัน้เป็นทางสญัจรไปมาเป็นเวลาหลายสิบปี 
ย่อมถือได้ว่ามีเจตนาอทุิศให้ที่ดินนัน้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายมาตัง้แตต้่นแล้ว เมื่อที่ดินตกเป็นสาธารณสมบตัิ
ของแผน่ดินประเภททรัพย์สนิส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนัตามมาตรา 1304 (2) ของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
ยอ่มมีผลทนัทีโดยไมจ่ าต้องจดทะเบียนเป็นทางสาธารณประโยชน์อีก และยอ่มไมส่ามารถโอนให้แก่กนัได้โดยทางนิติ
กรรม (ค าพิพากษาฎีกา ที่ 2907/2543) ลกัษณะของทางสาธารณะอาจเป็นได้ 2 กรณี คือ เจ้าของที่ดินอทุิศให้เป็น
ทางสาธารณะ กบัการที่มีประชาชนใช้สอยเป็นเวลานานโดยไมม่ีการหวงห้าม ซึ่งเข้าลกัษณะเป็นทางสาธารณะโดย
ปริยาย (ค าพิพากษาฎีกา ท่ี 4723/2538) อีกทัง้ ส านักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นไว้ตามส านวนข้อหารือ
ส านกังานอยัการสงูสดุ ส านกังานที่ปรึกษากฎหมาย เลขรับที่ ห.186/2560 โดยมีหลกัเกณฑ์วา่ ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณ
สมบตัิของแผ่นดินประเภททรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนัตามมาตรา 1304 (2) ของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์นัน้ เจ้าของที่ดินไมจ่ าต้องแสดงเจตนาอทุิศหรือยกให้โดยชดัแจ้ง หรือจดทะเบียนยกให้เป็นทางสาธารณะต่อ
พนกังานเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นหลกัฐานทางราชการต่อไป ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกนัที่ดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนัตามกฎหมาย เป็นผู้ด าเนินการขึน้ทะ เบียน
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ที่ดินสาธารณประโยชน์ และด าเนินการให้มีการแก้ไขเอกสารสิทธิที่เก่ียวข้องโดยร้องขอต่อศาลตามพระราชบญัญตัิ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ด้วย  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจากแนวค าพิพากษาฎีกาและความเห็นตามส านวนข้อหารือส านกังานอยัการสงูสดุได้มีแนวทางวา่
ที่ดินแปลงทางเข้าออกดงักล่าวจะถือได้ว่ามีการอุทิศให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายแล้ว แต่กองทรัสต์ยงัอาจมี
ความเสี่ยงที่เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินอาจร้องสู่ศาลว่า เจ้าของที่ดินไม่ได้มีความประสงค์จะอุทิศที่ดินแปลง
ดงักลา่วให้เป็นทางสาธารณะได้ ดงันัน้ กองทรัสต์ได้ด าเนินการจดัให้มีการรับรองโดยเจ้าของทรัพย์สินในสญัญาจะ
ซือ้จะขายอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกบักองทรัสต์ว่า ทรัพย์สินที่ลงทนุมีทางเข้าออกที่เหมาะสมตาม
สภาพ อีกทัง้ บริษัทฯ เห็นว่า เนื่องจากทางดงักล่าวมีสภาพเป็นทางสาธารณะแล้ว จึงมีประชาชนที่พกัอาศยัและ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ใช้เส้นทางดงักลา่วเป็นทางสญัจรเข้าออกพืน้ท่ีเช่นกนั ด้วยเหตดุงักลา่ว การปิดกัน้หรือจ ากดั
การใช้ทางดงักลา่วจึงมีแนวโน้มต ่า เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนกบัประชาชนที่พกัอาศยัและ
ผู้ประกอบการรายอื่นที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงและใช้เส้นทางดงักลา่วเพื่อการสญัจร  
 

2.2.6 ความเสี่ยงจากการที่ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบิน
สวุรรณภมูิ 

เนื่องจากพืน้ท่ีตัง้ของโครงการทิพย์ 7 ซึง่เป็นทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก อาจตัง้อยูใ่นบริเวณเขตปลอดภยั
ในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสวุรรณภมูิ ซึ่งตามพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (และที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) วางหลกัให้ผู้ที่จะก่อสร้างหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างอื่น ภายในเขตปลอดภยั
ในการเดินอากาศต้องได้รับอนญุาตจากส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กองทรัสต์จึงมีความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ได้ หากในอนาคตไมไ่ด้รับอนญุาตให้ก่อสร้างหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างอื่นจากส านกังาน
การบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย ซึง่อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขเปลีย่นแปลงอาคารหรือสิง่ปลกู
สร้างตอ่ไปได้ 
 

2.2.7 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกอาจมีความช ารุดบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบตัิที่ผิดกฎหมายและกฎระเบียบ 
หรืออาจมีความบกพร่องอื่น 

นอกเหนือจากที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนีแ้ล้ว บริษัทฯ ได้ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก พบว่าอยู่ในสภาพที่ดี มีความพร้อมที่จะลงทุน และไม่พบว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนครัง้แรกในครัง้นีม้ีความช ารุดบกพร่อง หรือขาดตกบกพร่องที่ต้องได้รับการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา (รวมถึง
เร่ืองการออกแบบ การก่อสร้าง หรือความช ารุดบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องที่มองไม่เห็นอื่นๆ ของทรัพย์สินหรือ
อปุกรณ์ของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกซึง่สง่ผลให้มีคา่ใช้จ่ายเพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้หรือต้องมีคา่ใช้จ่ายใน
การซอ่มแซมหรือบ ารุงรักษาพิเศษ) อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไมส่ามารถรับประกนัได้วา่ไมม่ีการปฏิบตัิผิดกฎหมายและ
กฎระเบียบตา่งๆ หรือไม่มีการขาดตกบกพร่องอื่นๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก รวมทัง้รายงาน
ของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีบริษัทฯ ใช้ในการประเมินคา่ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก รายงานการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินอาจมีข้อจ ากดัในการตรวจสอบซึ่งอาจท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ ทัง้นี ้ความช ารุดบกพร่องหรือการขาดตกบกพร่องที่ยังไม่ปรากฏดงักลา่ว อาจท าให้กองทรัสต์ต้อง
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ลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนยัส าคญั หรือมีภาระหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกที่ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในลกัษณะและจ านวนที่
มิได้คาดการณ์ไว้ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่รายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั  

ข้อรับรอง ค ารับประกนั และข้อตกลงการรับผิดชดใช้ที่ให้โดยเจ้าของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกอยูภ่ายใต้
ขอบเขต จ านวน และระยะเวลาในการเรียกร้องที่จ ากดั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกนัได้ว่ากองทรัสต์จะมี
สิทธิได้รับชดใช้ความเสียหายภายใต้ข้อรับรอง ค ารับประกัน และข้อตกลงรับผิดชดใช้ใดๆ ดงักล่าวส าหรับความ
เสยีหายที่เกิดขึน้กบักองทรัสต์อนัเนื่องมาจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก  
 

2.2.8 ความเสีย่งที่ทรัพย์สนิอาจมีสภาพด้อยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรือความเสีย่งที่เงินเก็บส ารองเพื่อการซอ่มแซม 
หรือ การปรับปรุงใหญ่ในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์อาจมีไมเ่พียงพอ  

ผู้ เช่ามีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าส่วนย่อย (Minor Maintenance)  
ส าหรับทรัพย์สนิในโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และโครงการดาต้าเซฟ PCS JPAC และ 
Datasafe ในฐานะผู้ เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน นอกจากนี ้ส าหรับทรัพย์สินในโครงการทิพย์ 7 TIP มีหน้าที่
รับผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัจดทะเบียน และกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร่วมกนักบั TIP ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความรับผิดชอบด้าน
ต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการดูแลให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ตลอดจนให้บริการซ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่เสียหายเมื่อผู้ เช่าร้องขอ ทัง้นีห้ากกลุ่มผู้ เช่าหลัก TIP และผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์มิได้ด าเนินการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม ปรับปรุงทรัพย์สินอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้ทรัพย์สิน
ดงักลา่วมีสภาพด้อยลง ไม่สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพตามอายกุารใช้งานจริง และอาจสง่ผลกระทบทาง
ลบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญา
ของกลุม่ผู้ เช่าหลกัของโครงการ JWD ซึง่เป็นกลุม่บริษัทในเครือของ JWD รวมถึง JWD ซึง่มีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาดงักลา่วที่จะให้ความสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุม่ผู้ เชา่หลกั รวมทัง้ก ากบัดแูลและให้ความช่วยเหลอืที่จะเป็น
แก่กลุม่ผู้ เช่าหลกั เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามก าหนดไว้ในสญัญาเช่ากบักองทรัสต์ตลอดระยะเวลาที่กลุม่ผู้ เช่า
หลกัเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเชา่ดงักลา่ว ซึง่จะเป็นมาตรการที่ช่วยให้ความเสีย่งจากการผิดสญัญาของกลุม่ผู้ เช่าหลกั
ลดน้อยลงได้อยา่งมีนยัส าคญั และบริษัทฯ มีความเห็นวา่กลุม่ผู้ เช่าหลกัและ JWD มีความสามารถทางการเงินอย่าง
เพียงพอในการปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว และเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ บริษัทฯ มีระบบในการก ากบัดแูลและควบคมุการ
ด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการทิพย์ 7 อย่างสม ่าเสมอ โดยแบ่งเป็นการก ากบัดแูลรายเดือน 
การก ากับดูแลรายไตรมาส การก ากับดูแลรายปี การด าเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ่อมแซม
ทรัพย์สนิ และการติดตามและควบคมุการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะครอบคลมุถึงการตรวจสอบ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และการบ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์วา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ท าหน้าที่บริหารทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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นอกจากนี ้เพื่อการดแูล บ ารุงรักษา และซอ่มแซม/ปรับปรุงทรัพย์สนิให้มีสภาพในการจดัหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
เหมาะสม กองทรัสต์จะทยอยเก็บส ารองเงินทุนค่าซ่อมแซม และค่าปรับปรุงทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีจ้าก
ประสบการณ์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอดีต บริษัทฯจะมีการวางแผนร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับ
การปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ยนทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาระส าคญั (Major Maintenance) ส่วนใหญ่ อาทิ 
การทาสีอาคาร การปรับปรุง/เปลี่ยน อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัระบบการท าความเย็นคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั หลงัคา หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น และจะมีการวางแผนในการประมาณการคา่ใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ปรับปรุง ซอ่มแซม และ/หรือ เปลีย่นทรัพย์สนิเพื่อท าการส ารองเงินในการปรับปรุง และซอ่มแซมสภาพทรัพย์สินทกุปี 
โดยพิจารณาจากแผนการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้ เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องอย่างไรก็ดี ใน
กรณีที่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ไม่สามารถปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์อาจไมส่ามารถ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะการใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ท าให้ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัดงักลา่วในการสร้างก าไรได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ อนัเนื่องมาจากสภาวะการ
แข่งขนั อายุของทรัพย์สิน หรือ ปริมาณความต้องการที่ลดต ่าลง อาจท าให้ต้องมีการลงทุนใช้เงินเพิ่มเติมในการ
เปลี่ยนทรัพย์สินดงักล่าว หรือ จัดหาทรัพย์สินใหม่มาทดแทน เพื่อให้มีลกัษณะการจดัหาประโยชน์ที่สามารถสร้าง
ก าไรได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพยิ่งขึน้  
 

2.2.9 ความเสีย่งเก่ียวกบัการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  

บริษัทฯ เช่ือว่าก่อนการได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 
อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มานัน้ตามสมควรแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้จะไมม่ี
ความช ารุดบกพร่องใดที่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษา หรือจ่ายช าระหนีอ้ื่นใดต่อ
บคุคลภายนอกนอกจากที่ระบไุว้ในเอกสารนี ้รายงานของผู้ เช่ียวชาญซึง่บริษัทฯ พิจารณาและถือตามในฐานะที่เป็น
สว่นหนึ่งของการตรวจสอบและสอบทานอาจมีข้อผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง เนื่องจากความช ารุดบกพร่องบาง
ประการของอสงัหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถก าหนดให้แน่ชดัลงไปได้อนัเป็นผลมาจากขอบเขตของการตรวจสอบ 
เทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ใช้ ตลอดจนปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้อสงัหาริมทรัพย์บางรายการอาจมิได้ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ  ซึ่ง
เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ หรืออาจมิได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการตรวจสอบและสอบ
ทานของบริษัทฯ นัน้ไมส่ามารถตรวจพบ ด้วยเหตนุี ้กองทรัสต์อาจมีภาระคา่ใช้จ่ายหรือหน้าที่เพิ่มเติมอนัเกิดจากการ
ที่อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ค ารับรอง ค ารับประกนัและข้อตกลงที่จะรับผิดชดใช้ซึง่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ให้ไว้แก่กองทรัสต์
มีข้อจ ากดัในแง่ของขอบเขต จ านวนเงิน และระยะเวลาที่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ได้ให้ค ารับรอง ค ารับประกนั และ
ข้อตกลงที่จะรับผิดชดใช้ ทัง้นี ้กองทรัสต์มีสทิธิที่จะได้รับการชดเชยในกรณีที่มีการผิดค ารับรอง ค ารับประกนั อยา่งไร
ก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่กองทรัสต์จะมีสิทธิได้รับชดเชยตามค ารับรอง ค ารับประกนั หรือข้อตกลงที่จะรับ
ผิดชดใช้กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือความรับผิดต่อกองทรัสต์อนัเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้
เนื่องจากกรณีดงักลา่วขึน้อยูก่บัการช าระหนีข้องลกูหนีแ้ละการบงัคบัช าระหนีต้ามสญัญา 
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2.3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

2.3.1 ความเสีย่งโดยทัว่ไปในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มีความเสีย่งหลายด้าน เช่น  
(1) การเปลี่ยนแปลงในทางลบด้านการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศและความต้องการในการบริโภคโดยรวมลดลง  
(2) สภาวะด้านลบของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ  
(3) การเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อ อตัราการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  
(4) การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการเงินหรือนโยบายทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของประเทศและตา่งประเทศ  
(5) การเพิ่มคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่ไมไ่ด้คาดการณ์ไว้ 
(6) การเปลีย่นแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบทางด้านสิง่แวดล้อม กฎหมายผงัเมือง และกฎระเบียบอื่นๆ ของรัฐ 

ตลอดจนนโยบายทางการคลงั  
(7) การเรียกร้องความรับผิดชอบด้านสิง่แวดล้อมที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
(8) การเปลีย่นแปลงของราคาตลาดของอตัราคา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
(9) การเปลีย่นแปลงของราคาน า้มนัและเชือ้เพลงิอื่นๆ  
(10) การเปลีย่นแปลงความนิยมในประเภทของอสงัหาริมทรัพย์และสถานท่ีตัง้ซึง่น าไปสูก่ารมีพืน้ท่ีให้เช่ามากเกิน

ความต้องการ หรืออาจท าให้ความต้องการของผู้ เช่าพืน้ที่ในตลาดใดๆ ลดลงส าหรับอสงัหาริมทรัพย์บาง
ประเภท  

(11) การกระท าของผู้ เช่าพืน้ท่ีที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจและช่ือเสยีงของเจ้าของทรัพย์สนิ  
(12) ความไมส่ามารถด าเนินการตอ่อายสุญัญาเช่าพืน้ที่ หรือในการน าพืน้ที่ออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายใหมเ่มื่อสิน้สดุ

อายสุญัญาเช่า  
(13) ความไม่สามารถในการเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่าพืน้ที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่สามารถเรียกเก็บได้

เนื่องจากผู้ เช่าพืน้ท่ีล้มละลายหรือมีหนีส้นิล้นพ้นตวั หรือในกรณีอื่นๆ  
(14) ความไมพ่อเพียงของความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัที่มี หรือคา่เบีย้ประกนัภยัที่เพิ่มสงูขึน้  
(15) การที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถให้บริการหรือจัดหาการบริการเก่ียวกับการบ ารุงรักษาและการ

ให้บริการอื่นๆ ได้อยา่งพอเพียง  
(16) ความช ารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข หรือซ่อมแซม ตลอดจนการบ ารุงรักษา

อสงัหาริมทรัพย์ซึง่ก่อให้เกิดรายจ่ายลงทนุ ที่ไมไ่ด้คาดการณ์ไว้ลว่งหน้า  
(17) การขาดสภาพคลอ่งในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
(18) การพึง่พิงกระแสเงินสดอยา่งมากในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยู ่ 
(19) การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมถึงภาษีอากรท่ีเก่ียวข้อง  
(20) ส่วนได้เสียหรือภาระผูกพนัต่างๆ ซึ่งไม่สามารถพบได้หรือไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบที่ดิน ณ ส านกังาน

ที่ดินท่ีเก่ียวข้องในขณะท่ีท าการตรวจสอบ  
(21) เหตสุดุวิสยั ความเสยีหายที่ไมส่ามารถเอาประกนัภยัได้ และปัจจยัอื่นๆ และ  
(22) การเปลีย่นแปลงของกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ทางด้านภาษีอากรและด้านอื่นๆ  
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ปัจจัยหลายอย่างตามที่กล่าวข้างต้นอาจเป็นสาเหตุของความผันผวนของอัตราการเช่าพืน้ที่ อัตราค่าเช่า หรือ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์และรายได้ที่จะได้รับจาก
อสงัหาริมทรัพย์ 

การประเมินคา่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ประจ าปีจะสะท้อนปัจจยัตา่งๆ ดงักลา่ว และสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สินหลกั
ของกองทรัสต์เพิ่มสงูขึน้หรือลดต ่าลงได้ มลูค่าเงินลงทนุของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อาจลดลงอยา่งมีนยัส าคญั
หากเกิดวิกฤตในทางลบอยา่งฉบัพลนัต่อราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือตอ่เศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่างๆ 
ในประเทศไทยซึง่มีทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ตัง้อยูใ่นปัจจบุนัหรือที่จะมีในอนาคต 

 
2.3.2 กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และการขาด

ทางเลอืกอื่นในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั โดยทัว่ไปการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าสงู เช่น ที่กองทรัสต์ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนอาจมีสภาพ
คลอ่งต ่า การท่ีมีสภาพคลอ่งต ่าดงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ในการปรับเปลีย่นพอร์ตการ
ลงทุน (Investment Portfolio) หรือความสามารถในการเปลี่ยนทรัพย์สินบางส่วนเป็นเงินสด เพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และปัจจยัอื่นๆ นอกจากนี ้กองทรัสต์อาจประสบปัญหาใน
การหาแหลง่เงินกู้ ในระยะเวลาที่ทนัท่วงทีและภายใต้เง่ือนไขทางการค้าที่ดีในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินที่ใช้ทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์เป็นหลกัประกนั เนื่องจากทรัพย์สนิประเภทอสงัหาริมทรัพย์ไมม่ีสภาพคลอ่ง นอกจากนี ้ทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลกัษณะการใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว หากทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์เหล่านัน้ไม่สามารถสร้างก าไรได้อันเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขัน อายุของทรัพย์สิน ปริมาณความ
ต้องการที่ลดต ่าลง หรือปัจจยัอื่นๆ อีกทัง้การเปลี่ยนแปลงลกัษณะการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์
โดยทัว่ไปแล้วจะต้องมีการลงทนุใช้เงินเพิ่มเติม ปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ และสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

2.3.3 ความเสีย่งทางการเมือง 

การด าเนินงานฐานะการเงินผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อาจได้รับอิทธิพลบางส่วนจาก
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ดงัจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยประสบภาวะขาด
เสถียรภาพหลายครัง้ เหตกุารณ์ดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย  

บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกนัได้ว่าจะไม่มีเหตกุารณ์ที่จะน าไปสูก่ารขาดเสถียรภาพทางการเมืองอีก ซึ่งอาจมีผล
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ 
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2.3.4 การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานการบญัชีหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
เช่นเดียวกับมาตรฐานการบญัชีที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ตรงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) งบการเงินของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจาก
การบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชีที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง โดยเง่ือนไขและเวลาในการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชี
นีไ้ม่สามารถทราบได้และขึน้อยู่กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่อาจรับประกนัได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
เหลา่นีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่การจดัท างบการเงินของกองทรัสต์หรือต่อผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของกองทรัสต์ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วยงัอาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนีย้งัไม่อาจรับประกนัได้วา่การเปลี่ยนแปลงกฎข้อบงัคบัใดๆ 
จะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์ในการด าเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของ
กองทรัสต์หรือต่อการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวนีอ้าจสง่ผล
กระทบด้านลบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ 
 

2.3.5 ความเสีย่งจากกรณีทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนถกูเวนคืน 

กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุซึง่ท าให้กองทรัสต์ไมอ่าจ
ใช้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ นอกจากนีก้รณีที่เกิดการเวนคืนดงักลา่ว
กองทรัสต์อาจไมไ่ด้รับคา่ชดเชยจากการเวนคืนหรือได้รับคา่ชดเชยดงักลา่วน้อยกวา่มลูคา่ที่กองทรัสต์ใช้ในการลงทนุ
ในทรัพย์สินซึ่งอาจส่งผลให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ได้
ประมาณการไว้ทัง้ในสว่นของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทนุ ทัง้นี ้จ านวนเงินคา่ชดเชยที่กองทรัสต์จะได้รับขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขตามที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้องระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการถกูเวนคืนหรือ
จ านวนเงินค่าชดเชยที่ได้รับจากการเวนคืน อนึ่ง จากการที่บริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมลูตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ที่ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ตัง้อยู่ไมพ่บวา่ที่ตัง้ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์
ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได้ เนื่องจาก 
การเวนคืนท่ีดินเป็นนโยบายและความจ าเป็นในการใช้พืน้ท่ีของรัฐในเวลานัน้ๆ ในอนาคต 
 

2.3.6 ความเสี่ยงเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้รวมทัง้
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตา่งๆ เพิ่มขึน้ 

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบหาก
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ เพิ่มขึน้โดยรายได้ไม่ได้เพิ่มขึน้อย่าง
สอดคล้องกนั 

ปัจจยัที่อาจสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ 
- การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการดแูล และบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
- การเพิ่มขึน้ของภาษีที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์รวมทัง้คา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย 
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- การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายที่เปลีย่นแปลงนัน้ 

- การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายสาธารณปูโภค 
- การเพิ่มขึน้ของคา่บริการส าหรับผู้ รับจ้างช่วง 
- การเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ 
- การเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกนัภยั  
- ความเสียหายหรือความช ารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรัพย์ หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้จาก

อสงัหาริมทรัพย์ซึ่งต้องมีการแก้ไขโดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ในสว่นนีไ้มอ่าจสามารถคาดการณ์ได้ และ 

- คา่ใช้จ่ายจากการซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีอาจมีจ านวนคา่ใช้จ่ายเกินกวา่ที่ได้คาดการณ์หรือประมาณการไว้ 
 

2.3.7 ความเสีย่งเก่ียวกบัเงินชดเชยจากการประกนัภยั 

การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มีความเสี่ยงด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุครัง้แรก แม้ว่ากองทรัสต์จะต้องจดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกอยา่งเพียงพอ
และเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วก็ตาม แต่อตัราเงินชดเชยในกรณีที่ทรัพย์สนิท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกเกิดความเสียหายอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทรัสต์อาจได้รับ เช่น 
ความสญูเสียจากสงคราม เป็นต้น หรือกองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบใุนกรมธรรม์ประกนัภยัที่
เก่ียวข้องได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักลา่วได้โดยที่ไมใ่ช่ความผิดของกองทรัสต์  

กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทรัสต์อาจไม่ได้รับการ
ชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถจดัให้มีการประกันภยัประเภทดงักล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงตอ่ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์คาดวา่จะได้รับ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะด าเนินการให้กองทรัสต์ โดยทรัสตี และผู้ให้กู้ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เป็นผู้ รับประโยชน์ และผู้
เอาประกนัภยัร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัที่มีอยูเ่ดิมของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก (เว้นแตป่ระกนัภยั
ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance)) เพื่อให้กองทรัสต์ และผู้ ให้กู้ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ได้รับ
การประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัให้มีการเข้าท ากรมธรรม์ประกนัภยัให้
ครอบคลมุทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกทัง้หมด โดยประกนัภยัประเภทความเสี่ยงภยัทรัพย์สินจะมีวงเงิน
ประกันภยัไม่ต ่ากว่ามลูค่าทรัพย์สินทดแทนทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก และเพื่อเป็นการบริหารจดัการ
ความเสีย่งดงักลา่ว ทางบริษัทฯ อาจมีการทบทวนประเภทของการประกนัภยัอย่างสม ่าเสมอ และจะมีการพิจารณา
จดัท าวงเงินประกนัภยัส าหรับการประกนัภยัแตล่ะประเภทอยา่งเหมาะสม 
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2.3.8 ความเสีย่งจากการท่ีคูส่ญัญาอาจพิจารณาเลือ่นช าระคา่เช่าหรือการยกเว้นคา่เชา่อนัเนื่องมาจากการท่ีทรัพย์สนิท่ีเชา่
เสยีหายหรือถกูท าลายอนัมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก  

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกท าลายอันมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก และเข้าเง่ือนไขที่คู่สญัญาอาจร่วมกันพิจารณาก าหนดเง่ือนไขในการเช่าส าหรับช่วง
ระหว่างการก่อสร้างและจดัหาทรัพย์สินใหม่ขึน้มาทดแทนทรัพย์สินที่เช่าดงักลา่วได้ ซึ่งอาจรวมถึงการที่ผู้ เช่าเลื่ อน
ช าระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่กองทรัสต์หรือการยกเว้นค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตามที่ระบใุน
สญัญาเช่าทรัพย์สินของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรก โดยในกรณีที่มีการขอเลื่อนช าระค่าเช่าหรือการ
ยกเว้นค่าเช่าโดยผู้ เช่า รายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ สญัญาเช่าทรัพย์สินของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกได้ระบวุา่ 
ในระหวา่งการก่อสร้างและจดัหาทรัพย์สนิใหมข่ึน้มาทดแทนทรัพย์สนิท่ีเช่านัน้ คูส่ญัญาตกลงให้ถือวา่สทิธิและหน้าที่
ของคู่สญัญาตามสญัญาเช่าทรัพย์สินดงักล่าวยงัคงมีผลตอ่ไปจนกว่าการด าเนินการดงักลา่วจะแล้วเสร็จ ซึ่งอาจท า
ให้ผู้ เช่าทรัพย์สินยงัคงมีหน้าที่ในการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าทรัพย์สินอยู่ อนึ่ง คู่สญัญาอาจร่วมกันพิจารณา
ก าหนดเง่ือนไขในการเช่าส าหรับช่วงระหว่างการก่อสร้างและจัดหาทรัพย์สินใหม่ขึน้มาทดแทนทรัพย์ สินที่เช่า
ดงักลา่วได้ โดยการช าระคา่เช่าของผู้ เช่าทรัพย์สนิในระหวา่งชว่งเวลาดงักลา่ว คูส่ญัญาอาจค านงึถงึความสามารถใน
การช าระค่าเช่าของผู้ เช่าทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก
ของผู้ เช่าทรัพย์สนิ และในกรณีที่พ้นเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้ว ผู้ เช่าทรัพย์สนิยงัคงต้องช าระคา่เช่าตามอตัราคา่เช่าปกติ
ตอ่ไป และ/หรือ ต้องช าระคา่เช่าในสว่นท่ีได้รับการเลือ่นในสว่นท่ียงัช าระไมค่รบถ้วนด้วย   
 

2.3.9 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั 

ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิดงักลา่วอาจได้รับความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ
อาทิ อุทกภยั และ/หรือ จากการก่อวินาศภยั ดงันัน้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าทรัพย์สิน และเพื่อให้ได้เง่ือนไขการท า
ประกันภยัที่ดีที่สดุกองทรัสต์จะด าเนินการจดัให้มีการท าประกันภยัในทรัพย์สินดงักล่าว โดยให้มีระยะเวลาความ
คุ้มครองทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ตลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุในวงเงินประกันที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที่มีลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ เช่น การประกันความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) และการประกันภยัเพื่อประโยชน์บุคคลที่
สาม (Public Liability Insurance) ด้วย 

ในปี 2554 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภยัซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสงัคมในวงกว้าง โดย
ปัญหาอทุกภยัเป็นปัญหาซึง่กองทรัสต์ไมส่ามารถควบคมุได้ และอาจมีผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิหลกั
ของกองทรัสต์ โดยเหตุอุทกภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรืออาจท าให้ผู้ เช่าพืน้ที่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินโครงการต่างๆ ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ เช่าพืน้ที่ในปัจจุบันพิจารณาเลิก
สญัญาเช่าหรือไมต่่ออายสุญัญาเช่า หรือความเสียหายบนทรัพย์สินอาจท าให้กองทรัสต์ไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหม่
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ทดแทนได้ ซึง่กรณีดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้ และผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ท าให้มีความแตกตา่งจาก
ที่ได้ประมาณการไว้อยา่งมีนยัส าคญั  

อยา่งไรก็ดี ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ดงักลา่วมิได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยัในปี 2554 เนื่องจากมีท าเลที่
ตัง้อยูใ่นบริเวณที่สงูจากระดบัน า้ทะเลพอสมควร และมิได้ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีซึง่มีความเสีย่งภยัตอ่สถานการณ์อทุกภยั
สงูหรือมีสถานการณ์อทุกภยัเกิดขึน้สม ่าเสมอ  

นอกจากนี ้กองทรัสต์จะยงัจัดให้มีการประกันภัยในอาคารในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกโดยมีความ
คุ้มครองและวงเงินประกนัท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารท่ีมีลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกนั 
โดยการท าประกนัภยัดงักลา่วจะครอบคลมุความเสี่ยงจากวินาศภยัทกุประเภทรวมถึงอทุกภยัและให้กองทรัสต์ และ
ผู้ให้กู้  (ถ้ามี) เป็นผู้ เอาประกนัร่วมกนัและเป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมกนัในกรมธรรม์ประกนัภยั 
 

2.4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

2.4.1 ความเสีย่งจากมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุตามการประเมินมลูคา่โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิไม่ได้
เป็นเคร่ืองแสดงมลูคา่ที่แท้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ และไมส่ามารถรับประกนัได้วา่ราคาที่กองทรัสต์เข้าลงทนุดงักลา่ว
นัน้จะเป็นไปตามมลูคา่ประเมินไมว่า่ในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

โดยทัว่ไปการประเมินค่าทรัพย์สนิจะพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ รวมถึงปัจจยับางประการที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินหลกั
ของกองทรัสต์ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแขง่ขนั และคณุสมบตัิทาง
กายภาพของทรัพย์สิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเหตุการณ์
ทัง้หมดที่เป็นข้อสมมติฐานอาจไมเ่กิดขึน้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่มิได้คาดการณ์
ไว้ ซึ่งข้อสมมติฐานเหลา่นีอ้้างอิงตามข้อมลูที่จดัหาให้โดยหรือในนามของบริษัทฯ และเจ้าของทรัพย์สิน รวมทัง้ยงัได้
มีการหารือกบับคุคลดงักลา่วด้วย ซึง่ข้อสมมติฐานเหลา่นีเ้ป็นการคาดการณ์และเป็นความเห็นตอ่เหตกุารณ์ที่อาจจะ
เกิดขึน้ในอนาคตจึงอาจเป็นข้อมลูที่มีความเสีย่งและอาจมีความไมแ่นน่อนไมว่า่ผู้ลงทนุทราบอยูแ่ล้วหรือไมท่ราบมา
ก่อนก็ตาม นอกจากนี ้ข้อมลูที่เก่ียวกบัการประเมินคา่ทรัพย์สนิและข้อมลูตา่งๆ ของรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สิน
ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันีอ้าจเป็นข้อมลูที่บางส่วนอ้างอิงจากและประกอบด้วยข้อมลูที่เป็นการคาดคะเน การ
ประมาณการ และข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนได้ 
ท าให้เหตกุารณ์ในอนาคตอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และมีปัจจยัอื่นๆ ที่อาจท าให้ผลหรือการด าเนินการที่
เกิดขึน้จริงแตกตา่งไปอยา่งมีนยัส าคญัจากผลการด าเนินการในอนาคตที่กลา่วไว้โดยชดัแจ้งหรือโดยนยัในข้อความ
ในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนีใ้นเอกสารฉบบันีไ้ม่ได้น าเอาข้อสมมติฐานทุกข้อที่ใช้ในการ
จดัท าการประเมินคา่ทรัพย์สนิมารวมเอาไว้ทัง้หมด 

ข้อมลูต่างๆ ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันี ้ไม่ได้เป็นความเห็น ไม่ว่าจะโดยชดัแจ้งหรือโดยนยั
เก่ียวกบัราคาซือ้ขายของหนว่ยทรัสต์ในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทรัสต์ เมื่อหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว นอกจากนี ้ข้อมูลดงักล่าวไม่ได้เป็นการรวบรวมเอาข้อมลูทัง้หมดที่
อาจจะจ าเป็นหรือเป็นท่ีต้องการเพื่อใช้ส าหรับการประเมินคา่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ การลงทนุในกองทรัสต์หรือ
ในหน่วยทรัสต์ได้อยา่งครบถ้วน รวมทัง้ข้อมลูและรายการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินไมไ่ด้ให้
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สิทธิหรือเสนอทางแก้ไขแก่ผู้ลงทนุหรือบคุคลอื่นใดและไม่ได้ประสงค์ให้เกิดหรือไม่ควรท่ีจะน าไปตีความเป็นรูปแบบ
ใดๆ ที่เป็นการประกนัฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์หรือเป็นข้อความในลกัษณะที่เป็นการ
คาดการณ์ในอนาคตอื่นใด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการสอบทานข้อสมมติฐานท่ีบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิใช้ในการประเมินคา่ทรัพย์สินหลกั
ของกองทรัสต์ว่ามีความสมเหตสุมผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการประเมินค่าทรัพย์สินที่
จัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินนัน้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เสมอ หรือ
รับประกนัได้ว่าบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระรายอื่นๆ จะให้ผลการประเมินค่าทรัพย์สินเช่นเดียวกนัได้ ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกนัได้ว่าราคาที่กองทรัสต์ขายสิทธิในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตอาจจะต ่า
กว่ามูลค่าที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ก าหนดไว้ ณ วันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์
ดงักลา่ว หรืออาจจะต ่ากวา่มลูคา่การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จดัหามาได้ยิ่งไปกวา่นัน้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิที่
ได้จากการประเมินค่าทรัพย์สินในเบือ้งต้นโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ได้เสมอไปหากกองทรัสต์มีการจ าหน่ายสิทธิในทรัพย์สินนัน้ หรือในกรณีที่มีการช าระ
บญัชีของกองทรัสต์ 

ส าหรับรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินใดๆ นัน้ ยงัไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูล
นบัตัง้แต่วนัที่ออกรายงานให้เป็นปัจจุบนั ดงันัน้ ผู้ที่เก่ียวข้องในการเสนอขายรายใดๆ หรือฝ่ายอื่นใดก็ตามไม่ควร
พิจารณาว่าเป็นค าแนะน าว่าบุคคลใดๆ ควรจะด าเนินการอย่างใดโดยอิงตามการประเมินค่าทรัพย์สินของบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี ้ดังนัน้ ในการตัดสินใจลงทุนซือ้
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ ผู้ลงทนุไม่ควรใช้ข้อมลูการประเมินค่าทรัพย์สินดงักลา่วและข้อมลูในรายงานการประเมิน
คา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ตเ่พียงอยา่งเดียว
ในการประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 
 

2.4.2 ความเสีย่งจากราคาของหนว่ยทรัสต์อาจลดลงหลงัจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นีถ้กูก าหนดโดยสภาวะตลาด ปริมาณความต้องการของผู้ลงทนุและผู้จดัจ าหนา่ย
หน่วยทรัสต์ ซึ่งราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วอาจไม่ใช่ราคาที่แสดงถึงราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ที่จะซือ้ขาย
ในตลาดรองภายหลงัจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้ภายหลงัจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้ราคาซือ้
ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดรองหลงัจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นีอ้าจมีการซือ้ขายกนัในราคาที่ต ่ากวา่มากเมื่อ
เทียบกบัราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในการเสนอขายในครัง้นี ้ซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบในทางลบ
ตอ่ราคาตลาดของหนว่ยทรัสต์ (Price Dilution) ราคาซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- โอกาสทางธุรกิจและการลงทนุของกองทรัสต์ รวมทัง้สภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยใน
ทศันะของนกัลงทนุ 

- ความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริงของกองทรัสต์และการคาดการณ์จากนกัลงทุนรวมทัง้
นกัวิเคราะห์ 

- การเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัค าแนะน าหรือประมาณการของนกัวิเคราะห์ 
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- การเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทนุ 
- มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
- ความนา่สนใจของหนว่ยทรัสต์เมื่อเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารทนุอื่นๆ รวมทัง้ที่มิได้อยูใ่น

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ 
- ความสมดลุระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขายหนว่ยทรัสต์ 
- ขนาดและสภาพคลอ่งของตลาดการลงทนุในหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ

ไทยในอนาคต 
- ในอนาคต กฎเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้องต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลง รวมถึงระบบภาษี ทัง้ที่เป็นการ

เปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป และที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
เป็นการเฉพาะ 

- กองทรัสต์อาจไม่สามารถด าเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจได้อย่างประสบ
ผลส าเร็จ 

- อตัราการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ และ 
- ความผนัผวนของตลาดตราสารทนุ และการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 

ด้วยปัจจยัดงัที่ได้กลา่วข้างต้นนี ้หน่วยทรัสต์อาจมีการซือ้ขายที่ราคาสงูกวา่หรือต ่ากวา่มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 
การที่กองทรัสต์ มีกระแสเงินสดส าหรับการด าเนินงานเพื่อใช้ในการลงทนุ เป็นทนุส ารองส าหรับการด าเนินงาน หรือ
เพื่อใช้ในการอื่นๆ เงินทุนเหล่านีแ้ม้จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ แต่อาจมิได้เพิ่มราคาตลาดให้แก่หน่วยทรัสต์ด้วย 
หากกองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได้ ทัง้ในแง่ของการหารายได้ในอนาคต
หรือการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก็อาจได้รับ
ผลกระทบด้านลบ 

นอกจากนัน้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินซึ่งคุ้มครองเงินลงทนุ และการลงทนุในหน่วยทรัสต์
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมใ่ช่ลกัษณะของการเข้าท าสญัญาให้กู้ยืมเงินหรือเป็นการได้รับประกนัวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้
เงินท่ีตนลงทนุคืน ดงันัน้ นกัลงทนุอาจมีความเสีย่งที่จะไมไ่ด้เงินลงทนุคืนทัง้หมด หรือบางสว่น 
 

2.4.3 ความเสี่ยงเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้
ลงทนุได้รับจากหนว่ยทรัสต์น้อยกวา่ผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ลงทนุ 

รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ รวมทัง้จ านวนเงินรายได้
ค่าเช่าที่ได้รับ ตลอดจนอัตราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกิดขึน้ หาก
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้เ กิดรายได้ในจ านวนที่เพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้านลบ บริษัทฯ ไมส่ามารถรับรอง
ได้ว่าจะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือรักษาอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดับเดิมได้ 
นอกจากนี ้ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าระดับของผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายจะเพิ่มขึน้เมื่อเวลาผ่านไป อีกทัง้ไม่
สามารถรับรองได้วา่ตามสญัญาเช่าในปัจจบุนั คู่สญัญาจะสามารถตกลงกนัเพื่อให้อตัราค่าเช่าที่ได้รับนัน้เพิ่มสงูขึน้ 
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หรือว่ารายได้ค่าเช่าจากการขยายอสงัหาริมทรัพย์ หรือการได้มาซึง่อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนัน้จะเพิ่มสงูขึน้ และท า
ให้รายได้ของกองทรัสต์เพิ่มสงูขึน้ อนัจะเป็นผลให้กองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ในจ านวนเพิ่มสงูขึน้ได้ 

นอกจากนี ้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุยงัขึน้อยูก่บัจ านวนรายได้สทุธิ
จากอสงัหาริมทรัพย์ และค านวณเป็นเงินได้โดยหกัรายจ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ การด าเนินงาน 
การบริหารจดัการ และการให้เช่าเปรียบเทียบกบัมลูคา่ปัจจบุนัของอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ส าหรับผลประโยชน์
ตอบแทนจากหนว่ยทรัสต์ ขึน้อยูก่บัประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายได้เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ส าหรับ
นักลงทุนที่จองซือ้หน่วยทรัสต์ และ/หรือ ราคาตลาดส าหรับนักลงทุนที่ได้ซือ้หน่วยทรัสต์ในตลาดรอง แม้ว่า
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์อาจจะมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนที่
กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน แต่ผลประโยชน์ตอบแทนสองประเภทนี ้
แตกตา่งกนั  

ทัง้นี ้ในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหนว่ยทรัสต์นัน้ จะพิจารณาจากผลประโยชน์ตอบแทนที่
กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่าหรือให้ใช้พืน้ท่ีของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์เท่านัน้ไม่ได้ โดย
จะต้องค านวณเป็นเงินได้หลงัหกัรายจ่ายที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัเพียงคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการ การให้เช่า การช าระคืนเงินต้นจากการกู้ยืมที่ถึงก าหนดช าระ ภาระผกูพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระโดยพิจารณา
สถานะเงินสด และคา่ใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ ดงันัน้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหนว่ยทรัสต์จึงน้อย
กวา่ผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 
 

2.4.4 ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจริงอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากประมาณการก าไร 

เอกสารฉบับนีป้ระกอบด้วยประมาณการก าไรของกองทรัสต์ โดยประมาณการทางการเงินดังกล่าวเป็นเพียง
ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต และไม่ได้เป็นการรับรองผลการด าเนินงานในอนาคตแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้แม้
จะมีการระบตุวัเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แตก่ารจดัท าประมาณทางการเงินดงักลา่วอยูบ่นข้อสมมติฐาน
และประมาณการตา่งๆ ซึง่แม้วา่บริษัทฯ จะเห็นวา่สมเหตสุมผลแล้วก็ตาม แตผ่ลการด าเนินงานหรือพฒันาการตา่งๆ 
ที่เกิดขึน้จริงจากการคาดการณ์ที่ระบใุนประมาณการก าไรอาจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความไม่
แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การแข่งขนั อตุสาหกรรม กฎระเบียบ ตลาดทนุและการเงิน ซึ่งปัจจยัดงักลา่วสว่นใหญ่
อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานในอนาคตที่แท้จริงของกองทรัสต์จะได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงนี ้ ดังนัน้ ผลการด าเนินงานหรือ
พฒันาการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบุไว้ในประมาณการก าไรอย่างมีนยัส าคญั และ
บริษัทฯ ไมอ่าจรับรองได้วา่บริษัทฯ จะสามารถบรรลเุป้าหมายตามที่ประมาณการหรือจ่ายเงินแบง่สว่นทนุตามที่ระบุ
ในเอกสารนีไ้ด้  

จากที่กลา่วมาข้างต้น ผู้ลงทนุจึงควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูเก่ียวกบัการคาดการณ์และประมาณการก าไร เพื่อใช้
ในการตดัสินใจในการลงทนุ เนื่องจากวิธีการในการค านวณข้อมลูดงักลา่วและความเป็นไปได้ที่ผลการด าเนินงานท่ี
แท้จริงอาจแตกตา่งจากประมาณการและสมมติฐานท่ีอ้างอิงอยา่งมีนยัส าคญั 
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2.4.5 ความเสี่ยงจากตลาดส าหรับการลงทนุและซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทยเป็นตลาดคอ่นข้างใหม่ 

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยถือเป็นเร่ืองใหม่ที่เพิ่งเกิดขึน้ไม่นานและยังต้องอาศยัระยะเวลาในการ
พัฒนาตลาดดงักล่าวเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้แม้บริษัทฯ ได้น าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ก็ตาม อยา่งไรก็ดี การน าหนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ดงักลา่วมิได้เป็น
เคร่ืองรับประกนัวา่ตลาดการซือ้ขายหน่วยทรัสต์จะได้รับความนิยม หรือมีการพฒันามากขึน้เพียงใด หรือหากมีการ
พฒันาแล้ว ยงัไมแ่นน่อนวา่ตลาดส าหรับการลงทนุและซือ้ขายหนว่ยทรัสต์จะมีสภาพคลอ่งหรือไมอ่ยา่งไร 

การประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทัง้ในและต่างประเทศ
อาจท าได้ยาก เนื่องจากกองทรัสต์เป็นผลติภณัฑ์ด้านการลงทนุที่คอ่นข้างใหมส่ าหรับประเทศไทย ปัจจุบนัจึงยงัไมม่ี
เกณฑ์มาตรฐานซึ่งสามารถน ามาใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ได้ นอกจากนี ้ยงัมีความเสี่ยงที่ไม่
แน่ชัดว่าตลาดการลงทนุในหน่วยทรัสต์ที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพฒันาจนกลายเป็นตลาดที่
ได้รับความนิยมในการลงทนุอยา่งกว้างขวาง 
 

2.4.6 การเปลีย่นแปลงนโยบายทางภาษีที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมีภาระภาษีเก่ียวกบัการลงทนุหรือซือ้ขายหน่วยทรัสต์โดยอาจจะต้องเสียภาษีในอตัราที่สงูขึน้ 
หรือในกรณีประโยชน์ตอบแทนหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ได้มีสญัชาติไทยอาจจะต้องเสีย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายในอตัราที่แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีหรือด้าน
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2.4.7 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมส่ามารถขายคืนหนว่ยทรัสต์ได้ 

เนื่องจากกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภทไม่รับซือ้คืนหนว่ยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงไมส่ามารถขายคืนหน่วยทรัสต์
ของตนได้ ดงันัน้ จึงไมม่ีหลกัประกนัวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะสามารถจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ของตนได้เทา่กบัราคาที่ได้ซือ้
หนว่ยทรัสต์มา หรือจ าหนา่ยได้ในราคาใดๆ และไมม่ีหลกัประกนัวา่จะสามารถจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ได้  
อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีช่องทางที่จะขายหน่วยทรัสต์ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งสภาพคล่องในการซือ้ขายจะ
เป็นไปตามภาวะตลาด   
 

2.4.8 เงินคืนทนุจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ลงทนุจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในครัง้นี ้

ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินลงทนุของตนคืนไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนทัง้นีข้ึน้อยู่กับสาเหต ุวิธีการของการเลิกกองทรัสต์ หลกัเกณฑ์การจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์  
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2.4.9 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ 

เนื่องจากกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภทปิด (ไม่รับซือ้คืนหน่วยทรัสต์) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพ
คลอ่งในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยทรัสต์นัน้ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง
อยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (bid-
offer) ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการที่กองทรัสต์ไม่สามารถควบคมุได้ ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงที่หนว่ยทรัสต์นี อ้าจขาด
สภาพคลอ่งในการซือ้ขายได้ 
 

2.4.10 ความเสีย่งด้านภาษีและคา่ธรรมเนียม 

ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรัสต์อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอตัราในปัจจุบนั เช่น ในการขาย โอน 
หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตนัน้อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้ ขาย โอน 
หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิซึ่งกองทรัสต์อาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน โดยที่อตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที่
กองทรัสต์จะต้องช าระดงักลา่วอาจแตกตา่งจากอตัราที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
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3.  ข้อพิพาทหรือข้อจ ากัดสิทธิในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
 
3.1 AIMIRT ได้น าทรัพย์สินบางส่วนจ านองเป็นหลักประกันเงินกู้ ระยะยาวกับธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ให้กู้   โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินที่จดจ านองดังนี ้

ล าดบั โครงการ 
เลขที่
อาคาร 

พืน้ที่อาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 
โฉนด
ที่ดิน 
เลขที ่

ขนาดทีด่ิน 

(ประมาณ) 
ไร่ งาน ตร.วา 

1 โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 6 13,632.00 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวพร้อมส านกังาน 

157963 21 1 97.8 

2 โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 7 3,930.00 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียว 

3 
โครงการเจดบัเบิล้ยดูี    

แปซิฟิค 
- 10,058.00 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวพร้อมส านกังาน 

85905 16 1 97 

4 โครงการทิพย์ 7 PD2 5,701.50 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวพร้อมชัน้ลอย 

128496 
144679 

9 1 28.50 

5 โครงการทิพย์ 7 PD4 5,292.00 128498 7 2 17.10 

6 โครงการทิพย์ 7 PD5 4,804.00 128499 7 - 33.60 

7 โครงการทิพย์ 7 PD6 3,940.70 128500 6 2 44.00 

8 โครงการทิพย์ 7 PD7 1,912.90 3572 4 1 56.00 

 
3.2 นอกเหนือจาก 3.1 AIMIRT ไม่มข้ีอพิพาทหรือข้อจ ากัดสิทธิในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
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4. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 
 
1. ตลาดอาคารคลังสินค้า 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดอาคารคลงัสินค้าโดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากดั (“CBRE”) 
ตลาดอาคารคลงัสินค้าให้เช่าในภาพรวมยงัคงเป็นตลาดที่มีความโดดเด่นท่ามกลางการอ่อนตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อธุรกิจอตุสาหกรรม (Industrial Property) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อนัเกิดจากการชะลอตวัของการค้าภาคอุตสาหกรรมทัว่
โลกและการหดตวัของการลงทนุในภาคเอกชน   อย่างไรก็ดี ธุรกิจอตุสาหกรรมแสดงสญัญานการฟืน้ตวัครัง้แรกในช่วงต้น
ของปี พ.ศ. 2560 ด้วยการเติบโตที่สงูที่สดุในรอบ 4 ปี  โดยมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการ
ส่งออก ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า   นอกจากนี ้ยงัมีปัจจัยสนบัสนุนเพิ่มเติมจากการขยายตวัของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่เป็นกญุแจส าคญัส าหรับการขบัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

ทัง้นี ้กรุงเทพฯ ฝ่ังตะวันออก (รวมถึงจังหวดัสมุทรปราการ) เป็นเขตที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดส าหรับการพฒันา
อาคารคลงัสินค้า  ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์น าเข้าและส่งออก  เนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่คาบเก่ียวระหว่าง
กรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ และนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ  โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 มีโครงการอาคาร
คลงัสินค้าทัง้หมด 27 โครงการ ที่สร้างโดยผู้พฒันาหลกั เป็นอาคารคลงัสินค้าทัง้หมด 535 หลงั  มีพืน้ที่คลงัสินค้ารวมกวา่ 
1,455,000 ตารางเมตร เมื่อจ าแนกตามผู้พฒันาพบวา่ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ครองสว่นแบง่ตลาดมากที่สดุ 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ดับบลิวเอชเอ “WHA”) ทีพาร์ค (“TPARK”) และ TIP ซึ่งมีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าให้เช่ารวมคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
อปุทานคลงัสนิค้าทัง้หมด โดย WHA พฒันาทัง้หมด 11 โครงการ มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าให้เช่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 650,000 
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของอุปทานคลงัสินค้าทัง้หมด ตามด้วย TPARK พฒันาทัง้หมด 3 โครงการ มีพืน้ที่อาคาร
คลงัสนิค้าให้เช่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 300,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 21 ของอปุทานคลงัสนิค้าทัง้หมด ในขณะท่ี TIP มี
ส่วนแบ่งร้อยละ 14 ของอุปทานคลงัสินค้าทัง้หมด จากการพฒันาทัง้หมด 8 โครงการ มีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าให้เช่ารวม
ทัง้สิน้ประมาณ 200,000 ตารางเมตร 

ส าหรับภาพรวมตลาดคลงัสินค้าในอนาคต แม้ว่าตลาดอาจมีความกงัวลกบัปริมาณการบริโภคภายในประเทศและ
สภาวะเศรษฐกิจโลกซึง่อาจสง่ผลต่อการลงทนุภาคอตุสาหกรรม   อย่างไรก็ดี ตลาดอาคารคลงัสินค้าจะยงัคงเป็นตลาดที่มี
ความโดดเดน่ในภาคอสงัหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจอตุสาหกรรมเนื่องจากการขยายตวัของธุรกิจค้าปลกีสมยัใหมแ่ละธุรกิจอีคอม
เมิร์ส ประกอบกบัศกัยภาพของประเทศไทยที่จะก้าวเป็นจดุยทุธศาสตร์ส าหรับการกระจายสนิค้าในระดบัภมูิภาคในอนาคต 
 
2. ตลาดอาคารคลังห้องเยน็ 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดอาคารคลงัห้องเยน็โดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั (“CBRE”) 
ได้รวบรวมข้อมูลอาคารคลงัห้องเย็นให้เช่าที่สร้างและบริหารโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ เฉพาะอาคารคลงัห้องเย็นขนาด
ใหญ่ที่มีความจุของอาคารอย่างน้อย 10,000 ตัน ในจังหวัดสมุครสาครและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพืน้ที่ศึกษาพบว่า 
ปัจจุบนัอปุสงค์ของอาคารคลงัห้องเย็นเพิ่มสงูขึน้จากความนิยมของผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่สดสะอาดและดีต่อสขุภาพที่
เพิ่มมากขึน้  ลกูค้าหลกัของอาคารคลงัห้องเย็นให้เช่า ได้แก่ กลุม่บริษัทผู้ผลติและแปรรูปอาหาร กลุม่บริษัทผู้ให้บริการขนสง่
และโลจิสติกส์  
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 จงัหวดัสมทุรสาครเป็นพืน้ที่ที่ได้รับความนิยมในการด าเนินธุรกิจอาคารคลงัห้องเย็น และมีความจุของอาคารคลงั
ห้องเย็นสงูที่สดุ  เนื่องจากเป็นศนูย์กลางการเดินเรือประมงที่ส าคญัและเป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย จึง
ท าให้อาคารคลงัห้องเย็นสว่นใหญ่ในพืน้ที่นีจ้ดัเก็บอาหารทะเลเป็นหลกั โดย ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 มีโครงการ
อาคารคลงัห้องเย็นในพืน้ท่ีศกึษาจงัหวดัสมทุรสาครทัง้สิน้ 8 โครงการ มีความจรุวมประมาณ 176,000 ตนั  โดย JWD ซึง่เป็น
ผู้น าตลาดอาคารคลงัห้องเย็นในจงัหวดัสมทุรสาคร มีความจอุาคารคลงัห้องเย็นรวมประมาณ 44,000 ตนั คิดเป็นร้อยละ 25 
ของอปุทานทัง้หมดในจงัหวดัสมทุรสาคร ในขณะท่ี เทพมณีห้องเย็น เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รองลงมา ด้วยความจอุาคาร
คลงัห้องเย็นรวมประมาณ 30,000 ตนั คิดเป็นร้อยละ 17 ของอปุทานทัง้หมดในจงัหวดัสมทุรสาคร 

สว่นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการอาคารคลงัห้องเย็นที่ตัง้อยูใ่นพืน้ที่นี ้มีข้อได้เปรียบจากปัจจยัด้านท าเลที่ตัง้ที่อยู่
ใกล้สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิและท่าเรือน า้ลึกแหลมฉบงั ซึ่งสามารถดึงดูดความต้องการจากผู้ประกอบการธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัสนิค้าน าเข้าและสง่ออก  โดย ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 มีโครงการอาคารคลงัห้องเยน็ทัง้หมด 3 โครงการ 
ซึ่งพฒันาโดย ไทยโยโกเร JWD และไทยแม็กซ์ มีความจอุาคารคลงัห้องเย็นรวมทัง้หมดประมาณ 62,000 ตนัไทยโยโกเร ถือ
เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความจอุาคารคลงัห้องเยน็รวมสงูที่สดุในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ด้วยความจรุวม       คิดเป็นร้อยละ 53 ของ
อปุทานทัง้หมดในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  รองลงมาเป็น JWD ที่มีโครงการตัง้อยู่บนถนนสวุินทวงศ์ มีความจุอาคารคลงัห้องเย็น
รวมประมาณ 17,300 ตนั ซึ่งรวมทัง้อาคารคลงัห้องเย็นในเขตอตุสาหกรรมทัว่ไปและอาคารคลงัห้องเย็นในเขตปลอดอากร 
คิดเป็นร้อยละ 28 ของอปุทานทัง้หมดในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในขณะที่โครงการไทยแม๊กซ์ ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม เวลโกรว์ 
มีความจอุาคารคลงัห้องเย็นรวมน้อยที่สดุอยูท่ี่ 12,000 ตนั คิดเป็นร้อยละ 19 ของอปุทานทัง้หมดในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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5. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสต ี
 
1. ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์  

รายการระหว่างกองทรัสต์กบับริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ ส าหรับงวดบญัชีตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด ในฐานะทรัสตี ของกองทรัสต์ แต่งตัง้ 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์  จ ากัด 
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์โดยมีสิทธิและหน้าที่
ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

คา่ธรรมเนียมพืน้ฐานผู้จดัการกองทรัสต์ 0.29 • รายการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นรายการ
ปกติธุรกิจของกองทรัสต์  

• อตัราคา่ธรรมเนียมพืน้ฐานผู้จดัการกองทรัสต์  มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นอตัรา
ที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์อ่ืน โดย
กองทรัสต์ จะจ่ายค่าธรรมเนียมพืน้ฐานผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอตัราไมเ่กิน
ร้อยละ 0.75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อย
กวา่ 5,000,000 (ห้าล้าน) บาทตอ่ปี ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์  

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ 

 0.02 
 

• รายการการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผล
เน่ืองจากเป็นรายการปกติธุรกิจของกองทรัสต์  

• อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์  มีความ
สมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นอตัราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมการบริหาร
จดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์อ่ืน โดยกองทรัสต์ จะจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.75 ตอ่ปีของรายได้
สทุธิจากสญัญาเชา่และสญัญาบริการของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 คา่ธรรมเนียมพิเศษการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

0.02 • รายการบริษัทจดัการทรัพย์สินนี ้เป็นการให้คา่ตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจงูใจให้กบั
ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการบริหารทรัพย์สิน  โดยการค านวณค่าตอบแทนดงักล่าวจะ
ขึน้อยู่กับก าไรจากการด าเนินงานของกองทรัสต์  รายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสต์ 

• อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์  มีความ
สมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นอตัราที่ตกลงกันตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ จัดการกองทรัสต์  โดยกองทรัสต์ จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 4.00 ตอ่ปีของก าไรจากการด าเนินงานส าหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ (ได้แก่
คา่ใช้จา่ยคา่ดแูลระบบสาธารณปูโภค
สว่นกลาง คา่ประกนัภยั และภาษีโรงเรือน 
เป็นต้น) 

0.04 • คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเป็นรายการที่มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจากคา่ใช้จ่าย
ดแูลระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง  ค่าประกันภยั และภาษีโรงเรือน เป็นค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดงักล่าว มีความสมเหตสุมผล เน่ืองจาก ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางเท่ากับ 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายตามสญัญา ส าหรับค่าประกันภยัและภาษีโรงเรือนเป็นคา่ใช้จ่ายที่เก็บตาม
จริง 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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นโยบายการท ารายการระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายการท ารายการระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคต และมีแนวทางในการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กล่าวคือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิง านจะร่วมกันดูแลให้การท าธุรกรรมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนไม่ขดักบักฎเกณฑ์ที่ส านกังานก.ล.ต. ประกาศก าหนด และที่ส าคญัต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
กองทรัสต์ 

2. ต้องมีความสมเหตสุมผล กระท าบนราคา และเง่ือนไขตลาดที่เป็นธรรม 
3. คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
4. ผู้มีสว่นได้เสยีในการท าธุรกรรมจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม 
5. ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ทัง้นี ้

ภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ฝ่ายกฏหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจะด าเนินการให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจน าเสนอธุรกรรมดังกลา่วแก่ทรัสตี และ/หรือ 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัิ (แล้วแตก่รณี) เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฏหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขนาดของธุรกรรมและ
เป็นไปตามกฏหมายที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศเปลีย่นแปลง) 
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2. ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี  

2.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จ ากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ ส าหรับงวดบญัชีตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

สัญญาก่ อตั ง้ ท รั ส ต์ ไ ด้ แต่ ง ตั ง้  บ ริ ษั ท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
เป็นทรัสตี ของกองทรัสต์  

คา่ธรรมเนียมทรัสตี 0.15 • รายการแต่งตัง้ทรัสตีดงักล่าว มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นรายการปกติธุรกิจ
ของกองทรัสต์  

• อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตี  มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นอัตราที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมทรัสตีของกองทรัสต์อ่ืน โดยกองทรัสต์ จะจ่าย
คา่ธรรมเนียม ทรัสตีเป็นรายเดือนในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5,000,000 (ห้าล้าน) บาทต่อปี 
ตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์  

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

2.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ ส าหรับงวดบญัชีตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

กองทรัสต์ฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ดอกเบีย้รับ 0.07 • รายการฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นรายการที่สมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นการ
ใช้บริการ Banking ทัว่ไป  

• อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงิน เป็นอัตราดอกเบีย้เงินฝากซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทัว่ไป  

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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6. ผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อปฏิบตัิหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์
โดยเฉพาะ และมีบริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ (ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 60 
ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์จากส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว
เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560 

สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้

ช่ือผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 1601  

ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท 0105559110379 

โทรศพัท์ 02-254-0441-2 

โทรสาร 02-254-0443 

Website www.aimreit.com 

Email ir@aimreit.com 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 100,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้ 100 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกิจ ท าหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่(สดัส่วนการถือหุ้น) บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั (ร้อยละ 60) 

รายช่ือกรรมการ นายธนะชยั สนัตชิยักลู 

นายไพสิฐ แก่นจนัทน์ 

เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั 

นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 

นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุ ิ

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ลงลายมือร่วมกับนายไพสิฐ แก่นจันทน์ หรือนาย

จรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุ ิรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  

ทีม่า: บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ข้อมูล ณ วนัที ่: 31 ธนัวาคม 2560 

http://www.aimreit.com/
mailto:ir@aimreit.com
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2 ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ล าดับ             ชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถอื 

(หุ้น) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ 

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด (%) 

1 บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั/1 60,000 60.00 
2 นายมานพ ชินวิริยกลุ 30,000 30.00 
3 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 6,000 6.00 
4 บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั/2 4,000 4.00 

รวม 100,000 100.00 
หมายเหต:ุ  
1/  บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั เป็นบริษัททีป่ระกอบกิจการบริการทีป่รึกษาการลงทนุ และมีรายชื่อผู้

ถือหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

ล าดับ             ชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถอื 

(หุ้น) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ 

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด (%) 

1 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 9,900 49.50 
2 นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ 9,900 49.50 
3 นางสาวสภุาณี จนัทศาศวตั 100 0.50 
4 เรืออากาศโท ศภุกร จนัทศาศวตั 100 0.50 

รวม 20,000 100.00 
2/  บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั เป็นบริษัททีป่ระกอบกิจการเป็นบริษัทโฮลด้ิงทีไ่ม่ไดล้งทนุในธุรกิจ

การเงินเป็นหลกั 
 

3 โครงสร้างการจัดการ 

3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

ในการจดัโครงสร้างองค์กร  ผู้จดัการกองทรัสต์ยดึหลกัการในการแบง่หน้าที่ ความรับผิดชอบของ     แตล่ะหนว่ยงาน
อย่างชดัเจน แต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ  เป็นระบบ สอดคล้องต่อหลกัความไว้วางใจและหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี ค านึงถึงการควบคมุความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากการทุจริต ฉ้อฉล ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถจดัการลงทนุให้ผู้ลงทนุด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ก่อนประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์เอง และเพื่อป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูล หรือการกระท าที่ผิด
กฎหมาย และความสอดคล้องกบัสภาพ ขนาด และความซบัซ้อนของการท าธุรกิจของบริษัทฯ 
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โครงสร้างองค์กรของผู้จดัการกองทรัสต์ ประกอบด้วย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายการเงินและนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงาน และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ดงันี ้

 
แผนผังโครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที ่: 31 ธนัวาคม 2560 
 

3.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผู้จดัการกองทรัสต์มีคณะกรรมการ 1 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวน 5 คน ดงันี ้

1. นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ กรรมการ 
3. เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ 
4. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู  กรรมการ 
5. นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ : นายอมร จุฬาลกัษณานกุูล ลงลายมือร่วมกบันายไพสิฐ แก่นจนัทน์ หรือ
นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ รวมเป็นสองคน  และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

 
  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ฝ่ายการเงินและ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ฝ่ายบญัชี 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 
ฝ่ายกฎหมายและ
ก ากบัการปฏิบตัิงาน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
-ว่าจ้างบคุคลภายนอก- 

เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
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ผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผู้จดัการกองทรัสต์มีผู้บริหารจ านวน 6 คน ดงันี ้

1. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผู้จดัการ 
3. นางสาวญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
4. นายพงษ์ธร สจีุรพนัธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
5. นางสาวองัคณา เทพประเสริฐวงัศา ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน 
6. นางสาวจาฏพุจัน์ อทุวนิช ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ทัง้นี ้รายละเอียดวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ ปรากฎรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 
3.3 คณะกรรมการ 

3.3.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
บริษัทฯ และหน้าที่และความรับผิดชอบตอ่กองทรัสต์ภายใต้การบริหารจดัการ ซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ 

(1) ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติ  ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบที่เป็นธรรมตอ่ผู้
ถือหุ้นโดยไมข่ดักบับทบาทหน้าที่การเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(3) พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ  อ านาจการบริหารและรายการอื่นใดที่
กฎหมายก าหนด 

(4) ด าเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผลและ
เช่ือถือได้ 

(5) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่า
เทียมกนั 

(6) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดลุยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระ
ในการพิจารณาก าหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรือ ฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มี
ความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทุกราย 
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(7) พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่านเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง  รวมทัง้คดัเลือก 
เสนอแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(8) รายงานข้อมลูตาม “แบบรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร” ตอ่บริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจดัการ 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจด้วยความ 
ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(2) บริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) พิจารณาอนมุตัิการซือ้ และ/หรือ ขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยการคดัเลือกและตรวจสอบ (Due 

Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้  
ทรัสต์ 

(4) พิจารณาอนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน จ านวน
ข้อก าหนด และเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(5) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยของกองทรัสต์ 
(6) พิจารณาอนมุตัิการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยของกองทรัสต์ 
(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เ ก่ียวโยงกันของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้อง 
(8) ดแูลให้กองทรัสต์มีการควบคมุภายในท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระบบการควบคมุภายใน

ของกองทรัสต์ 
(9) คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ รวมทัง้จดัประชุมผู้สอบ

บญัชีตามความเหมาะสม 
(10) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลา            ที่

กฎหมายก าหนด 
(11) พิจารณาด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน หรือ ข้อพิพาทเก่ียวกบักองทรัสต์จากบคุคลภายนอกตามการ

เสนอของผู้บริหารบริษัท 
 

3.3.2 กรรมการอิสระ 

(1) ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิ
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลที่เก่ียวข้อง
ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ) 

(ข) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าจากผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความ
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ขดัแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 2 ปี 

(ค) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ใน
ด้านการเงินและการบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็น
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

(ง) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(จ) พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จ าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ และพร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรือ ของฝ่ายจดัการ 

(ฉ) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตดัสินใจในกิจกรรมที่ส าคญัของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ช) มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศกัยภาพสงูและเป็นท่ียอมรับ 
(ซ) ไม่เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบคุคลที่ตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร

ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฌ) ไม่เคยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบนั

การเงิน กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือ กฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ โดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบั
การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็น
การหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต 

(ญ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
ผู้จดัการกองทรัสต์   

(2) ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

(ก) พิจารณาติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการให้มีกระบวนการ
จัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
และกองทรัสต์ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลา 

(ข) พิจารณาติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการให้มีระบบการควบคมุ
ภายในและระบบการท างานท่ีเหมาะสมในการท าหน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจ
วา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กองทรัสต์ 

(ง) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์  
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จากขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการ
รายงานให้กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม ่าเสมอรวมถึงการให้ค าแนะน าที่จ าเป็น
เก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
(1) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ 
(2) จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการ

ท างานในการท าหน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาทท่ีส าคญัในการติดตามและให้ค าแนะน าที่
จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาที่
เก่ียวข้อง 

 
4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่โดยทัว่ไปสรุปได้ดงันี ้

4.1 ผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  

โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์  แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้
เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ ลงทุน  และมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องไม่กระท าการใดๆ  อันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยรวม 
 

4.2 ผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการด าเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์
ดังต่อไปนี ้

4.2.1 มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

4.2.2 เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความส าคญัและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการตดัสินใจลงทุนของผู้
ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสือ่สารได้อยา่งชดัเจนไมบ่ิดเบือน และไมท่ าให้ส าคญัผิด 

4.2.3 ไมน่ าข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อยา่งไมเ่หมาะสมเพื่อตนเอง หรือท าให้เกิด
ความเสยีหาย หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

4.2.4 ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้วา่ผู้ลงทนุได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

 อน่ึง เพื่อป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์อนัอาจเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติัหนา้ทีต่ามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตกลงว่า การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้ง
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ไม่มีผลประโยชน์อืน่ทีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทีดี่ที่สดุของกองทรัสต์ และหากมีกรณีทีอ่าจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะท าให้เชื่อมัน่ได้ว่า การบริหารจดัการกองทรัสต์
จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีดี่ทีส่ดุของกองทรสัต์และผูถื้อหน่วยทรสัต์โดยรวม 

4.2.5 ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติทรัสต์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการ
ของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสมาคมที่เก่ียวเนื่อง
กบัธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนโุลม และไม่
สนบัสนนุ สัง่การ หรือให้ความร่วมมือแก่บคุคลใดๆ ในการปฏิบตัิที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดดงักลา่ว 

4.2.6 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี ส านักงาน  ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขออนุมตัิ การขอความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยข้อมลูที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ ต่อทรัสตี ส านกังาน ก.ล.ต หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้รวมถึงหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัท าและจดัเก็บข้อมลูและเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ในการบริหารจดัการ การควบคมุภายใน และการ

เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบการจดัการในเร่ืองใด ผู้จดัการ
กองทรัสต์ต้องให้ความร่วมมือในการน าสง่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ให้เข้าไปตรวจสอบใน
สถานที่ตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้เป็นที่มัน่ใจได้วา่
ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือไม่รักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสตี
จะต้องแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้าตามสมควร และหากอสังหาริมทรัพย์นัน้ให้เช่าไปแล้ว 
ระยะเวลาที่ทรัสตีแจ้งดงักลา่วต้องไมน้่อยกวา่ระยะเวลาแจ้งขอตรวจทรัพย์ที่เช่าที่ก าหนดไว้ในสญัญา
เช่า 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัท าและจดัสง่ข้อมูลและเอกสารต่างๆ เก่ียวกบัการจดัโครงสร้างรายได้
ของกองทรัสต์ วิธีการจัดหาและจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ   ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
สญัญาที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ท าในนามกองทรัสต์กบับริษัทฯหรือบคุคลต่างๆ การเข้าลงทนุเพิ่มเติม 
การจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และการก่อภาระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีน ามาวางแผนปฏิบตัิงาน
ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์ดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

(3) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประกนัภยัเพื่อประกนัภยัความรับผิดที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนิน
ธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงานของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ในวงเงินที่
เพียงพอและเหมาะสม  

(4) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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(4.1) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสญัญาที่
เก่ียวเนื่องกับอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตาม
กฎหมาย  

(4.2) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้วา่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอยา่งเหมาะสม 
โดยอยา่งน้อยต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
- ประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ  ก่อนรับ

เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื่อกองทรัสต์ 
แล้วแตก่รณี 

- วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due 
Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรัสต์
ที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึง่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
นัน้ๆ พร้อมทัง้จัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี ้ความเสี่ยงดังกล่าวให้
หมายความรวมถึงความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้าม)ี 
เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ได้ 

(5) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้  ทรัสต์ โดย
กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (Proxy) จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อ
ใช้สิทธิในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้  ทัง้นี  ้ในกรณีที่กรรมการอิสระของผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ โดยที่ในการประชมุนัน้ไมม่ีวาระใดที่ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ในวาระการประชุมที่ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  อาจก าหนดให้กรรมการ
อิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

นอกจากนี ้ในวาระการประชุมที่ทรัสตีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  อาจก าหนดให้กรรมการ
อิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(6) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ และลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์
ตามเหต ุและกระบวนการท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(7) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการและ ให้ความร่วมมือตามที่
จ าเป็นเพื่อให้การสง่มอบงานแก่บคุคลที่จะเข้ามาปฏิบตัิแทนส าเร็จลลุว่งไป 

(8) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
และการจดัการอสงัหาริมทรัพย์  ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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(8.1) ด าเนินการให้ที่ปรึกษาซึง่ได้รับการคดัเลอืกแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่ตนพิจารณา 
(8.2) ไม่ให้ที่ปรึกษาผู้ ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วม

พิจารณาในเร่ืองนัน้ 
(9) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัท างบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี และสง่งบการเงินดงักลา่วต่อส านกังาน  ก.ล.ต. ภายใน 3 (สาม) เดือน
นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี โดยงบการเงินที่จดัท านัน้ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบ
บญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(10) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์  

(11) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี  ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ตามที่ก าหนดเอาไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจ าปีของกองทรัสต์พร้อมกับหนงัสือนดัประชุมสามัญ
ประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ  การเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต์อย่างมีนยัส าคญัหรือข้อมลูอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ นอกจากนี  ้ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่
ชีแ้จง จัดส่งเอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. มีค าสัง่หรือร้องขอ 

(12) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสยัในความเป็นอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการพิจารณาคดัเลือกหรือซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลกัทรัพย์ และบริการอื่นใด
ให้แก่กองทรัสต์ ห้ามมิให้ผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และ
พนกังานทุกคนของผู้จัดการกองทรัสต์รับค่านายหน้า /ค่าธรรมเนียม อนัเนื่องมาจากการพิจารณา
คดัเลอืกหรือซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ 

(13) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่เปิดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้ จัดการกองทรัสต์และ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จากบริษัทหรือบคุคลที่เป็นคูค้่ากบักองทรัสต์ไว้ในหนงัสอืชี ้
ชวน แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือเชิญประชุม เพื่อขออนมุตัิท ารายการ
ตา่งๆ และรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ เพื่อผู้ลงทนุและทรัสตีจะใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา
ความเป็นอิสระของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ  เพื่อกองทรัสต์ และความ
สมเหตสุมผลของธุรกรรมนัน้ 

ทัง้นี ้"บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์" ให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที่ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี ้ลกูหนี ้ผู้ค า้ประกนัหรือได้รับ
การค า้ประกนั การถือหุ้นระหวา่งกนั หรือมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเป็นกลุม่เดียวกนั การให้หรือ
รับบริการ การซือ้ขายระหวา่งกนั และการออกคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 
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(14) ติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ท ารายงานกระจายยอดประโยชน์ตอบแทน 
และด าเนินงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ และอาจ
มอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการแทนได้ 

(15) ติดต่อ ประสานงาน และให้ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงยื่นเอกสาร และน าส่ง
ค่าธรรมเนียม ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีอื่นใดที่ เ ก่ียวข้องกับกองทรัสต์หรือเกิดจาก
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน ท่ีกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องช าระต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และด าเนินการหกัภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่กองทรัสต์มีหน้าที่หกั ณ ที่จ่าย 
โดยอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการแทนได้ 

 
4.3 หน้าที่ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

4.3.1 เพื่อให้การดแูลจดัการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัให้มีระบบงานท่ีมีคณุภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อยา่ง
ครบถ้วน โดยอยา่งน้อยต้องมีระบบงานดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1.1 การก าหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์และระบบการจัดโครงสร้างเงินทุน   การพิจารณา
คดัเลอืกการลงทนุ และการจดัท าแผนกลยทุธ์ในการจดัหาผลประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ 

4.3.1.2 ระบบการก ากบัดแูล บริหาร และจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทรัสต์ เพื่อให้
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม 

4.3.1.3 ระบบในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์หรือ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  

4.3.1.4 ระบบการคดัเลือกบคุลากรและผู้ รับมอบหมายในงานที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์ 
เป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

4.3.1.5 ระบบในการติดตาม ก ากับดูแลให้ผู้ จัดการและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของ
กองทรัสต์ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติ ทรัสต์ ประกาศ 
กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบั
การด าเนินการของกองทรัสต์ 

4.3.1.6 ระบบรองรับการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์  

4.3.1.7 ระบบปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (Back office)  
4.3.1.8 ระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน  
4.3.1.9 ระบบการติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ 
4.3.1.10 ระบบการจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย  
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ทัง้นี ้การจัดให้มีระบบงานที่กล่าวมาข้างต้นทัง้หมดนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องเป็นผู้จดัท าขึน้ด้วยตนเอง 
เว้นแต่เป็นกรณีการจัดระบบปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนุน ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่น
ด าเนินการแทนได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) การมอบหมายต้องไมม่ีลกัษณะที่อาจสง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการ

กองทรัสต์ 
(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้ รับด าเนินการไม่สามารถ

ด าเนินการตอ่ไปได้ 
(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สินอื่นของกองทรัสต์ ต้องมอบหมายให้กบัผู้

ที่สามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามข้อ 
4.3.1.1 ข้อ 4.3.1.2 ข้อ 4.3.1.3 ข้อ 4.3.1.4  และข้อ 4.3.1.9   

4.3.2 บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้หากทรัสตีในนามกองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาใดๆ กบับคุคลภายนอก (เช่น สญัญากู้ เงินที่ทรัสตีในนาม
กองทรัสต์เข้าท ากบัผู้ให้กู้ ) ที่ก าหนดให้ทรัสตีในนามกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วซึง่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานในการบริหารจัดกองทรัสต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์  ให้ทรัสตีแจ้งข้อก าหนดและ
เง่ือนไขตามสญัญาที่กองทรัสต์มีความผูกพันกับบุคคลภายนอกและอาจส่งผลต่อการด าเนินงานในการ
บริหารจดักองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบ เมื่อผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับหนงัสือ
ดงักลา่วจาก            ทรัสตีแล้ว ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ทรัสตีก าหนด
ไว้ในหนังสือนัน้ ทัง้นี ้เพื่อมิให้กองทรัสต์กระท าผิดสญัญาใดๆ ที่ทรัสตีได้เข้าท าไว้ในนามกองทรัสต์กับ
บคุคลภายนอก  

4.3.3 คดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทนุด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงั โดยต้องบนัทกึและจดัเก็บข้อมลู รวมทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการคดัเลอืก การตรวจสอบ และ
การตดัสนิใจที่จะลงทนุหรือไมล่งทนุในทรัพย์สนิใดทรัพย์สนิหนึง่ให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย ทัง้นี ้การคดัเลอืกและ
ตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทนุ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามแนว
ปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรัสต์ที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยให้
ยดึถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

4.3.4 ด าเนินการตา่งๆ ให้มัน่ใจได้วา่ได้จดัการด้านการเงินและมลูคา่เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ของกองทรัสต์อยา่ง
มืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อาทิ 

4.3.4.1 ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทนุและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กบัข้อผกูพนัที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
และหนงัสอืชีช้วน 
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4.3.4.2 ก าหนดวงเงินการก่อภาระหนีแ้ละควบคมุไม่ให้เกินที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วน 

4.3.4.3 ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ตรงกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และค าสัง่ที่เก่ียวข้องอื่นใด 

4.3.4.4 บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์  
4.3.4.5 พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
4.3.4.6 จดัให้มีการประกนัภยัเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

และประกันภัยส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม (เช่น 
ครอบคลมุอาคารสิ่งปลกูสร้าง รวมถึงโครงสร้างอาคาร ระบบน า้ ระบบไฟฟ้า ) ที่ท าให้ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์  

4.3.4.7 จดัให้มีการวางแผนการจดัสดัสว่นประเภทธุรกิจของผู้ เช่าที่เหมาะสมส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ (Tenant Mix) 

4.3.4.8 ควบคมุดแูลให้ผู้ เช่าปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเช่า 
4.3.4.9 ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่ใช้บงัคบักบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 
4.3.4.10 ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีตเพื่อก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยเช่าและจัดท าสญัญาเช่าให้

เหมาะสมและประเมินผลความถกูต้องของการติดตามเรียกเก็บคา่เช่า เพื่อบนัทึกคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญู หรือตดัหนีส้ญู หรือบนัทกึหนีส้ญูรับคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินได้ภายหลงัตดัหนีส้ญู)  

4.3.4.11 จดัให้มีระบบดแูลรักษาความปลอดภยัของอาคารสิง่ปลกูสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ เช่น ระบบแจ้ง
เตือนไฟไหม้ ระบบการติดตอ่สือ่สาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

4.3.4.12 ก าหนดและใช้นโยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบริหาร  บ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสิ่ง
ปลกูสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 

4.3.5 ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิโดยถูกต้องในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทุน รวมทัง้สญัญา
ต่างๆ ที่กองทรัสต์เข้าไปเป็นคู่สญัญามีการจัดท าโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีผลผูกพนัหรือสามารถใช้
บงัคบัได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาดงักลา่ว 

4.3.6 จดัให้มีระบบในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ หนงัสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน รายงานประจ าปี
ของกองทรัสต์ งบการเงิน และเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีของกองทรัสต์ และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่มีผลใช้บงัคบักบักองทรัสต์และทรัพย์สินที่ลงทนุ โดยเก็บรักษาข้อมลูและเอกสารดงักลา่วให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนบัแต่วนัที่มีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลู
ดงักลา่ว 

4.3.7 จัดท าและเผยแพร่งบการเงินรายงานประจ าปีและข้อมูลอื่นใดเก่ียวกับกองทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน และ
เผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน รวมทัง้ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 
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 ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องในการ
จดัท าและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกนัในเนือ้หาข้อมลูที่ประกาศหรือเผยแพร่ต่อผู้
ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัว่ไป โดยต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยใน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เอกสาร
โฆษณา ประกาศตีพิมพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อื่นใด ได้รับการตรวจสอบว่ามีความถกูต้องครบถ้วน ไม่ขาด
ข้อมลูส าคญั และได้ให้ข้อมลูที่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทนุแล้ว รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายประกาศและ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

4.3.8 ดแูลให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอก่อนที่จะใช้สทิธิออกเสยีงในการอนมุตัิเร่ือง
ตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูนัน้ลว่งหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ 

4.3.9 ควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบตัิที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรก ากบัดแูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ รวมทัง้ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

4.3.10 จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กลา่วคือ ไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี  ซึง่หมายความรวมถงึก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของ
กองทรัสต์ โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์   

4.3.11 ในกรณีที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ การ
เบิกจ่ายดงักลา่วกระท าได้เฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนั ภายใต้วงเงิน
ที่ได้รับการอนมุตัิจากทรัสตี และต้องจดัท าและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถ
ตรวจสอบรายการดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาที่สมควร 

4.3.12 ด าเนินการจดัท า และ/หรือ จดัสง่และรับรองความถกูต้องของข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
และตามกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึง
ไม่จ ากัดเพียง ข้อมูลเก่ียวกบัการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ 
รายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ รายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

 
4.4 การมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงานบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Manager) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่คัดเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั 
รวมทัง้ก ากับและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบตัิ ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ตลอดจน
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ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป โดยต้องด าเนินการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

4.4.1 การคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าไปลงทนุ เช่น การ
บริหารงานประจ าวนับนอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการด าเนินการอย่างน้อยในเร่ือง
ตอ่ไปนี ้

4.4.1.1 มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ช่ือเสยีง และผลงานในอดีตของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
เช่น ความสามารถในการจดัหาผู้ เช่า การติดตามหนี ้การบ ารุงรักษาทรัพย์สนิภายในอาคาร ระบบ
การบริหารจัดการพืน้ที่ให้เช่า การดูแลให้บริการแก่ผู้ เช่า ระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการ
ร่ัวไหลของรายได้และควบคมุการเบิกคา่ใช้จ่ายให้รัดกมุ ระบบงานท่ีสามารถป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส าคัญ 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ได้อยา่งดี และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  อนึง่ ระบบ
ควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต ่าตามแนวปฏิบตัิในการ
จดัการกองทนุและทรัสต์ที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

4.4.1.2 มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราคา่ตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องก าหนด
ตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพื่อสร้างแรงจงูใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ พยายาม
เพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ เช่น ผลตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขึน้อยู่กบัรายได้ค่าเช่า
และคา่บริการท่ีเรียกเก็บได้จริงหรือก าไรสทุธิจากการปลอ่ยเช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เป็นต้น 

4.4.1.3 จดัให้มีกลไกที่ท าให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลี่ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีที่ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือมี
ผลการบริหารจดัการไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ 

4.4.1.4 จัดให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์โดยสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิผลและ
สามารถป้องกันการทุจริตหรือท าให้ตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตามระบบได้
โดยง่าย เช่น ขอให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส่งรายงานประเมินระบบการควบคมุภายใน (ถ้ามี ) 
ของทัง้ผู้ สอบบัญชี และผู้ ตรวจสอบภายใน เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของ
กองทรัสต์ให้กบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาก าหนดในสญัญาว่าจ้างให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้กบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์อนัเนื่องมาจากความประมาท
เลนิเลอ่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระบบการควบคมุท าให้เกิดการทจุริตได้โดยง่าย 
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4.4.1.5 ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์พบว่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นการกระท าการ
อนัเป็นเหตใุห้ขาดความนา่เช่ือถือในการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ทัง้นี ้ความน่าเช่ือถือดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และตามมาตรฐานวิชาชีพอนัเป็นท่ี
ยอมรับโดยทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
ด าเนินการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
สามารถเข้าไปด าเนินงานแทน หรือคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พื่อทดแทนรายเดิม  

4.4.2 การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ก ากบัดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้จดัการกองทรัสต์
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและบริหารรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทรัสต์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีดงันี  ้

4.4.2.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัท าหรือพิจารณาอนมุตัิแผนการด าเนินงานประจ าปีพร้อมงบประมาณ
ประจ าปีที่มอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้จดัท ารายละเอียดของรายรับและรายจ่ายที่
เกิดขึน้คอ่นข้างแน่นอนในแตล่ะปี เพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายที่ไมพ่ึงประสงค์ และไม่มองข้ามรายจ่าย
จ าเป็นที่ต้องเกิดขึน้อย่างแน่นอนในแต่ละปี ก าหนดเป้าหมายการจดัหารายได้ในแต่ละปี รวมทัง้
ติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของกองทรัสต์เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณที่ได้วางไว้ข้างต้น  

4.4.2.2 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดเง่ือนไขที่จูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พยายามเพิ่มมลูค่าและ
ผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ รวมทัง้ลดความเสีย่งให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

4.4.2.3 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก ากบัดแูลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนกลยทุธ์และนโยบายในการบริหารจดัการกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์  

4.4.2.4 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดนโยบายและรูปแบบขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการจดัหาผู้ เช่าใหม่
เพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถจดัหาพืน้ที่เช่าจากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ให้สามารถตอบสนองและตรงกบัความต้องการของผู้สนใจจะเช่าให้ได้มากที่สดุ 

4.4.2.5 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดท าข้อตกลงเก่ียวกับรูปแบบการจัดหาและแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้ เช่า (ถ้ามี) และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทรัสต์เ ป็นส าคัญ และผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องแจ้งข้อมูลเ ก่ียวกับภาระผูกพันของ
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยู่กบัผู้ เช่าตามสญัญาเช่าเดิมให้ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทราบเพื่อน าไปใช้
ในการก าหนดราคาประเมินที่ยุติธรรมส าหรับอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้อง
ก ากบัดแูลและติดตามให้ผู้บริหารสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงดงักลา่ว 

4.4.2.6 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคดัเลอืกผู้ เช่ารายใหญ่ หรือมีสว่นร่วมกบั
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการวางแผนการจดัสว่นประเภทธุรกิจของผู้ เช่าเพื่อจ ากดัและควบคมุ
ความเสีย่งหรือความผนัผวนของรายได้คา่เช่าในแตล่ะปี 
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4.4.2.7 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องทบทวนหรือพิจารณาก าหนดนโยบายค่าเช่าของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
เพื่อให้อตัราคา่เช่าเป็นไปในอตัราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดให้เช่าในขณะนัน้ 

4.4.2.8 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการ
ซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่สญูเปล่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่กองทรัสต์โดยแท้จริง 

4.4.2.9 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุเก่ียวกับการจดัซือ้จดัจ้าง
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากองทรัสต์ได้รับสินค้าหรือบริการที่คุ้มค่ากบัเงินท่ี
จ่ายไป ไม่มีการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกิน  ความจ าเป็น และต้องอยูภ่ายในกรอบ
ที่สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วน
ก าหนดให้เรียกเก็บได้ 

4.4.2.10 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่ติดตามและควบคมุดแูลให้ผู้ เช่า
ช าระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการช าระเงินให้กบักองทรัสต์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก าหนด และให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องจดัท ารายงานการค้างช าระค่าภาษี
และค่าเบีย้ประกนัภยัของผู้ เช่าเป็นรายปีหรือรายเดือนหรือรายไตรมาส (ขึน้อยู่กบัรอบการช าระ) 
เพื่อประโยชน์ในการติดตามให้ผู้ เช่าช าระให้ครบถ้วนโดยเร็ว และผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณา
ความจ าเป็นในการบอกเลิกสญัญาเช่าหรือปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการเช่าหรืออตัราค่าเช่าส าหรับผู้
เช่ารายนีใ้นระยะตอ่ไป 

4.4.2.11 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมทัง้สุม่ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4.4.2.12 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่าง
สม ่าเสมอ 

 นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคมุ และสุม่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจได้
วา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัเก็บรายได้และน าสง่ให้กองทรัสต์โดยครบถ้วนถกูต้อง 
(2) ไม่มีการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจ าเป็น และต้องอยูภ่ายในกรอบที่

สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนก าหนดให้เรียกเก็บได้  

(3) จัดเก็บ ควบคุม และดูแลทรัพย์สินในการด าเนินงานที่ส าคัญ รวมทัง้ดูแลและซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้จดัหา
ผลประโยชน์ได้อยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 

(4) แบ่งแยกหน้าที่งานที่ส าคญั เช่น การอนมุตัิการท ารายการ การจดัเก็บดแูลทรัพย์สิน และ
การบันทึกรายการทางการบัญชีและสารสนเทศที่เกิดขึน้ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนั 
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(5) จดัให้มีแผนฉกุเฉิน (Contingency Plan) เพื่อรองรับเหตฉุกุเฉินหรือเหตกุารณ์ที่ไม่คาดฝัน
ที่อาจเกิดขึน้ หรืออาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงตอ่การด าเนินงานของกองทรัสต์ ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(6) ด าเนินการตามมาตรการการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ระหว่าง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์  

4.4.2.13 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องประชุมหารือร่วมกับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ และหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
ในการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

 
4.5 การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

4.5.1 “บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์” ให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการก ากบั ตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

4.5.2 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์  สัญญาก่อตัง้  ทรัสต์  
พระราชบญัญตัิทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องอื่นใดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถแสดงถึงความ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้เมื่อกองทรัสต์ต้องท าธุรกรรมกบัผู้ จดัการกองทรัสต์หรือ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

4.5.2.1 รวบรวมรายช่ือบคุคลหรือกิจการท่ีเข้าขา่ยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ตัง้แตก่าร
จัดตัง้กองทรัสต์ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส หรือเมื่อมีการขึน้
เคร่ืองหมายเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และน าสง่ข้อมลูดงักลา่วให้ทรัสตี
เพื่อรับทราบและใช้ในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

4.5.2.2 ตรวจสอบวา่ธุรกรรมต่างๆ ของกองทรัสต์เป็นธุรกรรมที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์
มีส่วนได้เสียหรือไม่ ถ้าเป็นธุรกรรมที่ต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือ               ขอมติจากที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในส่วนที่เก่ียวกับการท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.5.2.3 จัดให้มีขัน้ตอนการปฏิบตัิเพื่อตรวจสอบธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์โดยมีหลกัการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ 
(3) เป็นธุรกรรมที่สมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม 
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(4) ผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรม
นัน้หรือธุรกรรมนัน้ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีหรือได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ (ขึน้อยูก่บัความมีสาระส าคญัของธุรกรรมนัน้) ก่อนที่จะท าธุรกรรม 

(5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเข้าท าธุรกรรมนัน้ซึง่น ามาเรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ใน
อตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราในท้องตลาด 

4.5.2.4 ก่อนที่จะให้กองทรัสต์เข้าท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จดัการ
กองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเปิดเผยสว่นได้เสียของตนหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ ในธุรกรรมที่จะให้กองทรัสต์เข้าท า รายละเอียดของธุรกรรม เหตผุลในการท าธุรกรรม 
และความสมเหตุสมผลของการคิดค่าตอบแทน หรือการก าหนดเง่ือนไขของธุรกรรมดงักล่าว
ให้ทรัสตีเพื่อพิจารณา และในกรณีที่เป็นการขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องระบุข้อมลู
เพื่อพิจารณาข้างต้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้เปิดเผยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ ตามข้อก าหนดส าหรับหนว่ยทรัสต์ที่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

4.5.2.5 ภายหลงัการท าธุรกรรมไปแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ในรอบปีบญัชีก่อนและรอบปี
บญัชีปัจจบุนัไว้ในรายงานประจ าปีและงบการเงินของกองทรัสต์ โดยข้อมลูที่จะเปิดเผย ได้แก่ ช่ือ
ผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
มลูค่ารายการ อตัราคา่บริการ หรือเง่ือนไขการค้า ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์เก่ียวกบัความ
สมเหตสุมผลของการท าธุรกรรมดงักลา่ว และอตัราค่าบริการ หรือเง่ือนไขการค้านัน้เมื่อเทียบกบั
ท้องตลาด รวมทัง้ความเห็นของทรัสตีหรือมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่อนมุตัิการท าธุรกรรม
นัน้และรายละเอียดเง่ือนไขของมติ (ถ้ามี) 

4.5.2.6 เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ระหวา่งผู้ ให้ความสนบัสนนุ (Sponsor) 
ในการจดัตัง้กองทรัสต์กบักองทรัสต์ หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการวางแผนลว่งหน้าเก่ียวกบัมาตรการที่จะช่วย
ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมทัง้
เปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้และมาตรการป้องกันเพื่อให้ผู้ลงทนุได้ทราบ
ก่อนที่จะเข้าลงทนุ 

4.5.3 ในกรณีที่จะมีการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ ลกัษณะของธุรกรรมทัง้ด้านสาระของธุรกรรม ระบบในการอนมุตัิ กระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ต้องเป็นไปตามที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประกาศ สร. 
26/2555 ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้
4.5.3.1 ด้านสาระของรายการต้องเป็นธุรกรรมที่เข้าลกัษณะที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ ทรัสต์ 
4.5.3.2 ด้านระบบในการอนุมัติ  ต้องผ่านการด าเนินการดังต่อไปนี  ้เว้นแต่การท าธุรกรรมระหว่าง

กองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ที่ได้แสดงข้อมลูไว้
อยา่งชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์และหนงัสอืชีช้วนแล้ว 
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(1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่ อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว 

(2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่เกินกวา่ 1,000,000 บาท หรือตัง้แตร้่อยละ 0.03 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึน้ไป  แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(3) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่ตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
ในกรณีที่ธุรกรรมในข้อนีเ้ป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกั การค านวณมลูคา่
จะค านวณตามมลูค่าการได้ มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่
ท าให้โครงการนัน้ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึง่รวมถึงทรัพย์สนิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย 

4.5.3.3 การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ นอกจากที่ได้แสดงข้อมลูไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วน ให้กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ต้องเป็นไปตามที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดโดยอนโุลม และในกรณีที่เป็นการขอ
มติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนงัสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อ
ประกอบการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

 
4.6 วิธีการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั 

4.6.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกั 

4.6.1.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัแตล่ะครัง้ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due Diligence) ข้อมลูและสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน

หลกัและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย สภาพของอสงัหาริมทรัพย์ที่จะ
ลงทุน และความสามารถของคู่สญัญาในการเข้าท านิติกรรม เป็นต้น เพื่อประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยในกรณีที่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีที่
ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นที่เก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วด้วย 

(2) วิ เคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการซื อ้  เช่า  หรือจ าหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว 

(3) ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินหลกั โดยจะต้องจดัให้มีการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถ
ก าหนดราคาที่ถกูต้องและเป็นมลูค่ายตุิธรรมอนัจะท าให้กองทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนใน
อัตราที่เหมาะสมกับต้นทุนการซือ้อสงัหาริมทรัพย์นัน้  ทัง้นี ้ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตาม
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หลกัเกณฑ์และแนวทางในการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ และการสอบทานรายงานการ
ประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ พระราชบญัญัติทรัสต์ แนว
ปฏิบตัิในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งส านกังาน  ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด โดยยดึถือเป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงานขัน้ต ่า 

(4) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทนุเพื่อให้ได้มาซึง่สิทธิครอบครอง โดยการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
เช่าอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิง่ปลกูสร้างท่ีผู้ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผู้
มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์  ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการ
ป้องกนัความเสีย่งหรือการเยียวยาความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จากการบอกเลิกสญัญาของเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้มีสทิธิครอบครองดงักลา่ว การผิดสญัญาเช่า หรือการไมส่ามารถบงัคบัตาม
สิทธิในสญัญาเช่า เช่น จดัให้มีการจดัท าข้อตกลงกระท าการจากบคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อรับรองการ
ปฏิบตัิตามสญัญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์ หรือจดัให้มีข้อสญัญาหรือข้อตกลงที่ให้
สิทธิกองทรัสต์สามารถเข้าไปแก้ไขการผิดสญัญาโดยตรงกับเจ้าของกรรมสิทธ์ิได้ และเข้าสวม
สิทธิเป็นผู้ เช่าได้โดยตรง เป็นต้น และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วตอ่ทรัสตีและผู้
ถือหนว่ยทรัสต์/ผู้ลงทนุ 

4.6.1.2 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นไปสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

(ข) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ 
(ค) สมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม 
(ง) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราที่เป็น

ธรรมและเหมาะสม 
(จ) ผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าท า

ธุรกรรมนัน้ 
(2) ในด้านระบบในการอนมุตัิ ต้องผา่นการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ
กองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว  

(ข) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ  10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ (Board of 
Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(ค) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ  30 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้องได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อนี  ้จะค านวณตามมูลค่าการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินทัง้หมดของแตล่ะโครงการที่ท าให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สนิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย 

(3) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ให้
ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดให้เอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือ

เชิญประชมุ แล้วแตก่รณี แสดงความเห็นของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมการได้มา
ซึง่ทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติมพร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบที่ชดัเจน 

(ข) หน้าที่ของทรัสตีในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบั
ลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ 
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

4.6.2 การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั 

การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.6.2.1 ก่อนการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน
หลกัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

4.6.2.2 การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) การจ าหนา่ยไปจะกระท าโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามที่ก าหนดในข้อ 4.5.1.2 

(1) มีระบบในการอนุมัติตามที่ก าหนดในข้อ 4.5.1.2 (2) และมีกระบวนการขอความ
เห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 4.5.1.2 (3) ข้างต้น 
โดยอนโุลม 

(2) การจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัที่เข้าลกัษณะดงัต่อไปนี  ้นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ในเร่ืองการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ยงัต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุ
จ าเป็นและสมควร โดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการ
กองทรัสต์ด้วย 
(ก) การจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัก่อนครบ 1 ปีนับแต่วนัที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สิน

หลกันัน้ 
(ข) การจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสทิธ์ิให้แก่เจ้าของเดิม 

 
5 การแบ่งฝ่ายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน 

ผู้จดัการกองทรัสต์ยดึหลกัในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน โดยฝ่ายงานตา่งๆ มีความเป็นอิสระ 
มีระบบการท างาน ค านึงถึงการควบคุมความเสี่ยงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ จัดการกองทรัสต์
สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคัญ 
ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จึงมีการแบ่งฝ่ายการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารกองทรัสต์โดย
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ประกอบด้วย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน และฝ่ายตรวจสอบภายใน  

หน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงานจะครอบคลมุทัง้การบริหารงานของบริษัท และการบริหารงานของกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจวา่จ้างให้บคุคลภายนอกที่มีประสบการณ์เป็นผู้ด าเนินการแทนบริษัทในบางฝ่ายงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ (ตามที่จะกลา่วต่อไป) โดยอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของผู้จดัการกองทรัสต์
ผู้จดัการกองทรัสต์อยา่งใกล้ชิด 

ส าหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารกองทรัสต์ มีดงันี  ้

5.1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจมีหน้าที่หลกัในการสรรหาและคดัเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุของกองทรัสต์และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กองทรัสต์มีการเตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง และสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายพฒันาธุรกิจ มีดงันี ้

(1) ด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะลงทนุ 
(2) พิจารณาการลงทนุในทรัพย์สินหลกั โดยด าเนินการตรวจสอบและสอบทานทรัพย์สินดงักลา่วให้เป็นไปตาม

นโยบายการลงทนุของกองทรัสต์และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
(3) ด าเนินการให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน 

ก.ล.ต. โดยคดัเลอืกผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกที่ก าหนดไว้  
(4) ร่วมกับฝ่ายงานที่ เ ก่ียวข้องสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงการสอบทาน                     

ความครบถ้วนของจ านวนทรัพย์สิน ความสมเหตสุมผลของวิธีและสมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน และมลูค่า
ประเมินที่ค านวณได้ เป็นต้น 

(5) ร่วมกบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการท าสญัญาซือ้ขายและด าเนินการรับโอนทรัพย์สนิ 
(6) พิจารณาการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั ให้เป็นไปตามระบบการก ากบัดแูลที่ก าหนดไว้ 
(7) พิจารณาการลงทุนและการจ าหน่ายไปของทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินหลกัให้เป็นไปตามนโยบาย

การลงทนุของกองทรัสต์ 
 

5.2 ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสัมพันธ์  

ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพันธ์มีหน้าที่หลกัในการบริหารจัดการงบประมาณและโครงสร้างทางการเงินของ
กองทรัสต์ นอกจากนัน้ ยงัมีหน้าที่ในการให้ข้อมลูที่เก่ียวกบักองทรัสต์ตอ่นกัลงทนุและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ 
รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ มีดงันี ้
(1) จัดท าและบริหารจัดการงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์ร่วมกับฝ่ายบญัชีและทุกฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 

รวมทัง้จดัท ารายงานเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกบังบประมาณที่วางแผนไว้ 
(2) วางแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง ขนาดเงินทนุ ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

เป็นต้น 
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(3) บริหารจดัการความเสีย่งทางการเงินและโครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์ 
(4) บริหารจดัการสภาพคลอ่งและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 
(5) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ 
(6) รายงานข้อมลูผลประกอบการทางการเงินรวมทัง้ประเด็นทางการเงินท่ีส าคญัตา่งๆ ของกองทรัสต์ตอ่ผู้บริหาร

และกรรมการบริษัทในทกุไตรมาสหรือในเวลาอนัสมควร 
(7) จดัเตรียมข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ เช่น ข้อมลูเบือ้งต้นของกองทรัสต์ ผลการด าเนินงานในปัจจบุนั และ

แผนการด าเนินงานในอนาคต เป็นต้น  เพื่อสื่อสารแก่ผู้ ถือหน่วย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล 
นกัวิเคราะห์ ผู้สือ่ขา่ว และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ โดยอยูบ่นหลกัการของความเทา่เทียม โปร่งใส ถกูต้อง และ
ครบถ้วน ภายใต้แนวทางและข้อปฏิบตัิในการเปิดเผยข้อมลู 

(8) รับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกบักองทรัสต์จากบคุคลภายนอก จากนัน้จึงน าเสนอตอ่ฝ่ายกฎหมาย
และก ากบัการปฏิบตัิงานและทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมหาทางด าเนินการแก้ไขและชีแ้จงตอ่ผู้ ร้องเรียนตอ่ไป  

 
5.3 ฝ่ายบัญชี  

ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่หลักในการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนัน้ ยังร่วมกับฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการเรียกเก็บคา่เช่า/บริการจากผู้ เช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และการจ่ายช าระเงินของกองทรัสต์  

รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายบญัชี มีดงันี ้

(1) จดัให้มีรายงานทางการเงินประจ าไตรมาส และประจ าปีของกองทรัสต์ภายใต้การจดัการ ซึง่ผา่นการสอบทาน 
และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

(2) พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะน ามาใช้ส าหรับกองทรัสต์ 
(3) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ เพื่อเปิดเผยตอ่ผู้ลงทนุตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
(4) ค านวณคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ และคา่ธรรมเนียมทรัสตีตามอตัราที่ก าหนด 
(5) ด าเนินการจ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหนีข้องกองทรัสต์ 
(6) ตรวจสอบการจดัเก็บคา่เช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ พร้อมทัง้จดัท ารายงานหนีค้งค้างประจ าเดือน  
(7) การจดัท ารายงานรายได้คา่เช่าและคา่บริการ ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการของกองทรัสต์ 
(8) การจดัท าบญัชีแยกประเภทประจ าเดือนด้านรายได้ ลกูหนีก้ารค้า เงินมดัจ าของกองทรัสต์ 

 
ตารางสรุปการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และผู้รับจ้าง 

ลักษณะงาน ฝ่ายบัญชี หมายเหตุ 
(1) การจัดท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต์

ประจ าไตรมาส และประจ าปี 

 
 

(2)  พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะ
น ามาใช้ส าหรับกองทรัสต์ 

 
 

(3) การค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์   
(4) การค านวณค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ 

และคา่ธรรมเนียมทรัสตี 
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ลักษณะงาน ฝ่ายบัญชี หมายเหตุ 
(5)  ด าเนินการจ่ายช าระเงินให้แก่ เ จ้าหนีข้อง

กองทรัสต์ 

 
 

(6) ตรวจสอบการจัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์พร้อมทัง้จัดท ารายงานหนีค้งค้าง
ประจ าเดือน 

 ฝ่ายบัญชีตรวจสอบและกระทบยอดกับ
ข้อมูลที่ ไ ด้ รับ เพื่ อ ใ ห้มั่น ใจว่าถูก ต้อง
ครบถ้วนและประสานงานกับผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือติดตามหนีค้งค้าง 

(7) การจัดท ารายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
ต้นทนุคา่เชา่และคา่บริการของกองทรัสต์ 

 
 

(8) การจัดท าบัญชีแยกประเภทประจ าเดือนด้าน
รายได้ ลกูหนีก้ารค้า  เงินมดัจ า ของกองทรัสต์ 

 
 

 
5.4 ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

หน้าที่หลักของฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ เป็นผู้ ดูแลให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ตลอดจนให้บริการซ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่เสียหายเมื่อผู้ เช่าร้องขอ และ ด าเนินการจัดหาให้มีผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์สามารถสร้างรายได้อยา่งสม ่าเสมอ  

รายละเอียดของหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีดงันี ้
(1) จดัให้มีการซอ่มบ ารุง และดแูลทรัพย์สนิให้อยูใ่นสภาพที่ดี พร้อมต่อการจดัหารายได้ ตลอดจนดแูลทรัพย์สนิ

สว่นกลางและสภาพแวดล้อมให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยสวยงาม 
(2) ให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ เช่าสามารถใช้งานทรัพย์สินดังกล่าวได้

ตามปกติ 
(3) วางแผนการตลาดตลอดจนกลยทุธ์ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
(4) จัดหาผู้ เช่าทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ โดยดูแลจัดการให้มีการจัดหาผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์อย่างเป็นธรรม 

ปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการมีบคุคลเก่ียวโยงเข้ามาเก่ียวข้องกับการ
จดัหาผู้ เช่า  

(5) ด าเนินการติดตามทวงถามคา่เช่าค้างช าระ รวมถึงการออกหนงัสอืติดตามทวงถามหนี ้ 
(6) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ในการขอหรือ ต่อใบอนญุาตต่าง ๆ 

กบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า 
(7) จดัให้มีการประกนัภยัทรัพย์สนิของกองทรัสต์อยา่งเพียงพอตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
(8) ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินกรณีที่กองทรัสต์มีแผนการด าเนินการลงทุนใน

ทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม 
(9) รับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกบัการให้บริการจากผู้ เช่า  

 
ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวข้างต้น ผู้จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้ด าเนินการแทน 
โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ ก ากับดูแล  และควบคุมอย่างใกล้ชิดกับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(บคุคลภายนอก) เพื่อให้มัน่ใจได้วา่จะมีการด าเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น 
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โดย “ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์” หมายถึง ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ “ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก)” หมายถึง ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการวา่จ้างจากผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
ตารางสรุปการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์กับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) 

ลักษณะงาน 
ฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 
(บุคคลภายนอก) 

หมายเหตุ 

(1) จดัให้มีการซ่อมบ ารุง และดแูลทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมตอ่การจดัหารายได้ 

   

(2) ให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ เช่าสามารถใช้งานทรัพย์สินได้
ตามปกติ 

   

(3) วา งแผนกา รตลาด /กลยุท ธ์ ในกา รจัด ห า
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

  ผู้ บ ริหารอสังหา ริมทรัพย์
(บุคคลภายนอก) จัดเตรียม
และน าส่งข้อมูลให้แก่ฝ่าย
บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อใช้
ในการวางแผนการตลาด 
และก าหนดกลยุทธ์ในการ
จั ด ห า ผ ลป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์  

(4) จดัหาผู้ เชา่ทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์    
(5) ด าเนินการติดตามทวงถามค่าเช่าค้างช าระ 

รวมถึงการออกหนงัสือติดตามทวงถามหนี ้

  • กรณีลกูค้าทัว่ไป ผู้บริหาร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
(บุคคลภายนอก) เป็น
ผู้ติดตาม 

• กรณีลูกค้าที่ต้องติดตาม
เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ  ฝ่ า ย
บริหารอสังหาริมทรัพย์
เป็นผู้ติดตาม 

(6) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่  ผู้ เชา่
ทรัพย์สินในการขอหรือต่อใบอนุญาตต่าง ๆ กับ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของผู้ เชา่ 

   

(7) จัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินของกองทรัสต์
อยา่งเพียงพอตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

  
 

(8) ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อตรวจสอบ
ทรัพย์สิน เ ม่ือกองทรัสต์มีแผนการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติม 

  • ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์กับฝ่าย
พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ร่ ว ม
ตรวจสอบทรัพย์สิน 
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ลักษณะงาน 
ฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 
(บุคคลภายนอก) 

หมายเหตุ 

(9) รับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับการ
ให้บริการจากจากผู้ เชา่ 

   

 
5.5 ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานมีหน้าที่หลกัในการก ากับดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของผู้จดัการ
กองทรัสต์ที่ออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีการก ากบัดแูลกิจการ ที่ดี ตลอดจน
เป็นศนูย์กลางในการติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานก ากบัดแูล รวมถึงดแูลเก่ียวกบัข้อร้องเรียนและข้อพิพาท 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน มีดงันี ้

(1) ก ากับดูแลให้บริษัทในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ กองทรัสต์ภายใต้การบริหารปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติ 
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กฎเกณฑ์ ประกาศ และข้อบงัคบั
ของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัการท าธุรกรรม และ/หรือ สญัญาใดๆ ในนามของผู้จดัการกองทรัสต์ และ/
หรือ กองทรัสต์ภายใต้การบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนตรวจสอบข้อมลู
กฎหมายของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุและความสามารถของคู่สญัญาในการเข้าท านิติกรรม 
ความครบถ้วน ถกูต้อง และการมีผลบงัคบัได้ตามกฎหมายของเอกสารสทิธิและ/หรือสญัญาที่เก่ียวข้อง 

(3) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้บริหารมีการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตามกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ 

(4) ดแูลและป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยร่วม
ตรวจสอบการท าธุรกรรมของกองทรัสต์ว่าเป็นรายการเก่ียวโยงหรือไม่ และดูแลให้การท าธุรกรรมของ
กองทรัสต์กบับคุคลเก่ียวโยงเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง   

(5) ก ากบัดแูลให้กรรมการและผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัที่จ าเป็นต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมลู (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์สามารถดแูลติดตามคณุสมบตัิของ
กรรมการและผู้บริหาร และควบคมุดแูลการท าธุรกรรมของกองทรัสต์กบับคุคลเก่ียวโยงได้อยา่งถกูต้อง 

(6) ด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และผู้
ลงทนุตามกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(7) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ โดยมีการจดัเตรียมระเบียบวาระการ
ประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ ตลอดจนจดบนัทกึรายงานการประชมุ  

(8) จัดให้มีระบบในการจัดเก็บเอกสารทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของผู้ จัดการกองทรัสต์และ/หรือ
กองทรัสต์ รวมถึงเอกสารที่เก่ียวกับการประชุมให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  
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(9) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทฯ จะว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้
อยา่งสมบรูณ์ 

(10) ประสานงานกับฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพันธ์ในการรับเร่ืองร้องเรียนและ/หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
กองทรัสต์จากบคุคลภายนอก (ถ้ามี) เพื่อน าเสนอตอ่คณะอนกุรรมการข้อร้องเรียน (หากจ าเป็น) เพื่อหาทาง
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือ ชีแ้จงตอ่ผู้ ร้องเรียน  

(11) ด าเนินการจดัการเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึน้  
 

5.6 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการแต่งตัง้โดยกรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ มีหน้าที่ดแูลตรวจสอบให้การปฏิบตัิ
หน้าที่ของทุกฝ่ายงานของบริษัทฯ มีการด าเนินการเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบตัิการในเร่ืองต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ใน
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของกรรมการอิสระ 

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีดงันี ้

(1) ก าหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายงานตา่ง ๆ ในทกุต้นปี 
(2) ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการ

อิสระ 
(3) ติดตามการแก้ไข/การตอบสนองจากฝ่ายจัดการในเร่ืองข้อบกพร่องที่ตรวจพบ รวมทัง้จัดท ารายงานการ

ติดตามการแก้ไข และน าเสนอตอ่กรรมการอิสระ 
(4) สอบทานความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทฯ จะวา่จ้างบคุคลภายนอกให้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน จะเป็น
ผู้ ประสานงานเพื่อให้ผู้ ตรวจสอบภายในสามารถท าหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้นได้อย่างสมบูรณ์ รวมทัง้จะ
ด าเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อกรรมการอิสระและคณะกรรมการ
บริษัท 

 
6 นโยบายในการจัดการกองทรัสต์ และการจัดโครงสร้างเงนิทุนของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถบริหาร
จดัการกองทรัสต์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้จดัการกองทรัสต์จึงได้จดัให้มีระบบงานที่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดลุการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพดงันี ้ 

6.1 ระบบการบริหารและจดัการความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ 
6.2 ระบบการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
6.3 ระบบการคดัเลอืกบคุลากรและการติดตามดแูลคณุสมบตัิของบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของ

กองทรัสต์ 
6.4 ระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
6.5 ระบบการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 136 

6.6 ระบบการปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ  
6.7 ระบบตรวจสอบและควบคมุภายใน 
6.8 ระบบการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ 
6.9 ระบบการจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย 

ส าหรับการจดัการโครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบการจดัหาเงินทนุส าหรับกองทรัสต์ 
โดยฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทจะเป็นผู้ดูแลจัดการให้กองทรัสต์มีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่
เหมาะสม มีโครงสร้างทางการเงินที่อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในร่างสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือหลกัเกณฑ์ตาม
ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากทรัสตี  ซึง่ระบบการจดัหาเงินทนุส าหรับกองทรัสต์สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจน าเสนอรายละเอียดความต้องการในการใช้เงินทุนให้ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพนัธ์
พิจารณาความเหมาะสมของความต้องการในการใช้เงินทนุ ผลกระทบตอ่ภาพรวมโครงสร้างทางการเงินของ
กองทรัสต์ และตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดหาเงินทุนตามที่ก าหนดไว้ในร่างสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือ 
หลกัเกณฑ์ตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

2. ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์พิจารณาทางเลือกตา่งๆ ในการจดัหาเงินทนุ และจดัท าแผนงานการจดัหา
แหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสม โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุ ซึง่ได้แก่ 
2.1 ขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุจากการเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
2.2 ขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
2.3 ขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุโดยการออกหุ้นกู้  (Debenture) 

 
6.1 ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดแูลจัดการกองทรัสต์ 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั 

  ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการดแูล บริหาร และจดัการความเสีย่งในเร่ืองการลงทนุของกองทรัสต์ ที่ส าคญั
สรุปได้ ดงันี ้

1. ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเป็นผู้สรรหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินหลกั และด าเนินการตรวจสอบใน
เบือ้งต้นเพื่อพิจารณาว่าการลงทุนดงักล่าวเหมาะสมตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ
กองทรัสต์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และ หลกัเกณฑ์ตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรือไม ่จากนัน้จึง
น าเสนอรายงานการลงทนุเบือ้งต้นให้กบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนมุตัิ 

2. กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายงานการลงทุนเบือ้งต้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะด าเนินการ
ตรวจสอบและสอบทานรายละเอียดของทรัพย์สิน (Due Diligence) อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงข้อมลู 
เอกสารสทิธ์ิ และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนใน
ทรัพย์สนินัน้   
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3. ด าเนินการให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุโดยผู้ประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระภายนอก และ
ร่วมสอบทานรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน 
ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการประกอบการตดัสนิใจลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

4. ด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  โดยภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด าเนินการสง่ข้อมลูการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วให้ทรัสตี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด (และที่ส านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง)  

(กรณีการพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกก่อนจัดตัง้กองทรัสต์ ไม่ต้องผ่านการเห็นชอบ
จากทรสัตี) 

5. ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทนุในทรัพย์สนิ 
 

2. การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั 

 ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการก ากบัดแูลการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั ดงันี  ้

1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้พิจารณาการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและราคา รวมทัง้ตรวจสอบมลูค่า
ทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทรัสต์ภายหลงัการจ าหนา่ยไป ไมใ่ห้คงเหลอืต ่ากวา่ 500 ล้านบาท จากนัน้
จึงน าเสนอรายงานเบือ้งต้นให้กบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนมุตัิ 

2. กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนมุตัิ ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด าเนินการให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน
ที่จะลงทนุโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระภายนอก และร่วมสอบทานรายงาน                       การ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นข้อมลู
ในการประกอบการตดัสนิใจ 

3. ด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  โดยภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท   ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด าเนินการส่งข้อมลูการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดงักลา่ว
ให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่ส านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง) 

4. ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 138 

3. การลงทนุในทรัพย์สนิอื่นเพื่อการบริหารสภาพคลอ่งและกระแสเงินสด 

 ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีเกณฑ์ในการควบคมุดแูลการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลกัเพื่อการบริหาร
สภาพคลอ่งและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ ดงันี ้

1. ตรวจสอบประเภทของทรัพย์สนิอื่นที่ต้องการลงทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในร่างสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ หรือ ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด   

2. ตรวจสอบสดัสว่นการลงทนุในทรัพย์สินอื่นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในร่างสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์ หรือ ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด   

3. ด าเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ ถือหนว่ยของกองทรัสต์อนมุตัิการ
ลงทนุ ดงันี ้
3.1 การลงทนุในทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

ต้องได้รับอนมุตัิจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.2 การลงทนุในทรัพย์สินที่มีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

ขึน้ไป ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3.3 การลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ขึน้ไป ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้อ านาจการอนุมัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่ส านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง) 

4. มีวตัถปุระสงค์เพื่อบริหารสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ 
 

4. ระบบการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่งที่เก่ียวกบัการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

1. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัให้มีการประเมินความเสีย่งที่เหมาะสมกบัประเภทอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุ ในกรณีที่มีการวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่
เป็นผู้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงตามหลกัการที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ  1 
(หนึง่) ครัง้ และตามความจ าเป็นของแตล่ะสถานการณ์ 

2. ภายหลงัการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(บุคคลภายนอก) ต้องรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ความคิดเห็น พร้อมทัง้มาตรการจัดการ
ความเสีย่ง ให้กบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบโดยไมล่า่ช้า 

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ รายงานผลการประเมินให้กบัคณะกรรมการ
บริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจดัให้มีขึน้อย่างน้อยไตรมาสละ  1 (หนึ่ง) ครัง้ และ
ตามความจ าเป็นของสถานการณ์ 
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4. ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทพบปัจจยัความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของกองทรัสต์ ที่ประชุมจะแจ้งต่อฝ่ายพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อด าเนินการหาข้อมลู  เฝ้าติดตาม 
และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขหรือลดผลกระทบจากปัจจยั
เสีย่งดงักลา่ว 

5. คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติก าหนดแนวทางแก้ไขหรือบรรเทาความสี่ยงตามที่เห็นสมควร โดยผู้ที่
เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
 

5. ระบบควบคมุดแูลทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

- กรณีกองทรสัต์เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์โดยมีการว่าจ้างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอ านาจในการพิจารณาตดัสินใจในการด าเนินการ และประสานงานกบั
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) ผู้ เช่าหลกั และผู้ เช่ารายย่อยของกองทรัสต์ เพื่อก าหนด
แนวทางและหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิ นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะก ากบัดแูลให้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) และผู้ เช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์มีการด าเนินการตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน โดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(บคุคลภายนอก) จะเป็นผู้ เก็บรักษาทะเบียนทรัพย์สินไว้ และในการตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วน ฝ่ายอสังหา ริมทรัพย์จะประสานงานกับผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพย์  
(บคุคลภายนอก) เพื่อตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในทะเบียนทรัพย์สนิ และ
ตรวจนบัทรัพย์สนิ รวมทัง้การจดัท าบนัทกึเพื่อตรวจนบั เพื่อยืนยนัความมีอยูจ่ริงและครบถ้วน
ถูกต้องตามรายละเอียดในทะเบียนทรัพย์สิน อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ และจัดการแก้ไข
และปรับปรุงข้อมลูที่ไมถ่กูต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2. ด าเนินการรักษา ซ่อมบ ารุง และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของทรัพย์สินของกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุงของกองทรัสต์ ซึ่งจดัท าโดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จาก
ข้อมลูสนบัสนนุที่ได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) ภายใต้ความเห็นชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทรัสตี โดยแผนการซ่อมบ ารุงจะถกูจดัเก็บไว้ที่ฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัมีหน้าที่ดแูลและติดตามผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ให้ด าเนินการตามแผนการซอ่มบ ารุงภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้ ซึ่งจดัท า
โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และทรัสตี 

3. ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัสตี หรือ ตัวแทน จะเข้าตรวจสอบการท าหน้าที่ดูแล
ทรัพย์สินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า 
(Surprise Check) เป็นครัง้คราว 
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- กรณีกองทรสัต์เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์โดยมีผูเ้ช่าหลกัซ่ึงเป็นผูเ้ช่าเพียงรายเดียว 

กรณีกองทรัสต์เข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โดยมีผู้ เช่าหลกัซึ่งเป็นผู้ เช่าเพียงรายเดียว  ฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ร่วมกับ ฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ และฝ่ายบญัชี มีอ านาจในการพิจารณา
ตดัสินใจในการด าเนินการต่างๆ พร้อมก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิให้กับผู้ เช่าหลกั 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์(บคุคลภายนอก) และบคุคลที่เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน โดยจะมอบหมายให้ผู้ เช่าหลักร่วมกับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์
(บคุคลภายนอก) เป็นผู้จดัท า และจดัสง่ให้ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบและใช้
เป็นข้อมลูในการควบคมุการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ เมื่อมีการได้มา
หรือจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ผู้ เช่าหลกัและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์(บุคคลภายนอก) จะต้อง
ปรับปรุงขอัมลูและน าสง่ให้ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ และ
ฝ่ายบญัชี ทกุไตรมาส 

2. ตรวจนบั และจดัท าบนัทกึการตรวจสอบทรัพย์สนิ อยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยปีละ 1 (หนึง่) ครัง้ 
โดยจะด าเนินการร่วมกบัผู้ เช่าหลกั และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) เพื่อยืนยนั
ความมีอยูจ่ริงและครบถ้วนถกูต้องตามรายละเอียดในทะเบียนทรัพย์สนิ 

3. แจ้งให้ผู้ เช่าหลกัและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) ชีแ้จงถึงเหตุผล ในกรณีที่ 
ตรวจพบวา่ทรัพย์สนิท่ีตรวจนบัมีความแตกตา่งกบัทะเบียนทรัพย์สนิ เพื่อให้ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการปรับปรุงข้อมลูที่ไมถ่กูต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

4. ด าเนินการรักษา ซ่อมบ ารุง และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
ให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุงของกองทรัสต์ โดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ฝ่ายการเงิน
และนักลงทุนสมัพันธ์ และฝ่ายบัญชี จะแจ้งไปยังผู้ เช่าหลกัและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
(บคุคลภายนอก) เพื่อก าหนดให้จดัท าแผนการซอ่มแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ และน าเสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ ฝ่าย
บญัชี และทรัสตี นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพันธ์ 
และฝ่ายบญัชี ยงัมีหน้าที่ดแูลและติดตามผู้ เช่าหลกั และบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ด าเนินการ
ตามแผนการซอ่มบ ารุงภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้ 

 
6. ระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ในการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์โดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีการ
ควบคมุดแูลให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) ที่กองทรัสต์แตง่ตัง้ ท าหน้าที่บริหารทรัพย์สนิเพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์และเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์
มีระบบในการด าเนินการและควบคมุดแูลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) ดงันี ้
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- การก ากบัดูแลรายเดือน 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะควบคมุดแูลการค้างช าระหนีข้องผู้ เช่า  โดยจะด าเนินการตรวจสอบจาก
รายงานยอดการค้างช าระที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) จดัท าขึน้ในทกุ ๆ เดือน และ
ตรวจสอบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) มีการจัดท าเอกสารการติดตามหนีอ้ย่าง
ถกูต้องครบถ้วนหรือหรือไม่ 

- การก ากบัดูแลรายไตรมาส 

(1) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะควบคมุดแูลกระบวนการหาลกูค้าที่จะมาเช่าทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ โดยในทกุ ๆ รายไตรมาสจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ใช้ในการท าการตลาดเพื่อหาผู้ เช่า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(บคุคลภายนอก) มีการด าเนินการอยา่งโปร่งใส ไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ โดย
ด าเนินการตรวจสอบอยา่งน้อยในเร่ืองของการน าเสนอทรัพย์สินให้เช่าในแต่ละที่ตัง้อยา่งเทา่
เทียมกนัโดยไมใ่ห้ความส าคญักบัช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และตรวจสอบในเร่ืองของการก าหนด
ราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการก าหนดราคาที่เอือ้ประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินรายใดราย
หนึง่หรือไม ่ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะท าการติดตอ่ลกูค้าเป้าหมาย โดยไมม่ีการบอก
กลา่วลว่งหน้า (Surprise Check) เป็นครัง้คราว วา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) 
มีการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นกลาง ไมเ่อือ้ประโยชน์ตอ่เจ้าของทรัพย์สนิหลกัรายใดรายหนึง่เป็น
การเฉพาะ 

(2) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีการประชมุกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) เพื่อ
รับฟังการรายงานการให้เช่าทรัพย์สินหลัก สภาพการแข่งขัน และสภาวะอุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้อง 

- การก ากบัดูแลรายปี 

(1)  ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(บุคคลภายนอก) และบริษัทผู้ ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์มีอยู่ครบถ้วนไม่มีการต่อเติมเกินไปกว่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท  และเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สนิประจ าปี 

(2)  ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตรวจสอบเอกสารการท าประกนัภยัทรัพย์สนิหลกั เพื่อให้มัน่ใจ
วา่ทรัพย์สนิหลกัมีการประกนัภยัอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

- การซ่อมแซมทรพัย์สิน 

ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงรายช่ือผู้ ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนุมัติให้ผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(บคุคลภายนอก) ได้ด าเนินการให้มีการซอ่มแซมทรัพย์สนิโดยปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ   
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- การติดตามและควบคมุการปฏิบติัหนา้ทีข่องผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บคุคลภายนอก) 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าสญัญาวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
(2) ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องมีอ านาจตรวจสอบและควบคมุผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้วา่จ้าง 
ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 หน้าที่ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

2.1.1 ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่รายได้ที่เกิดขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ได้มาโดย
วิธีการให้เช่าหรือวิธีการอื่นใด และบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

2.1.2 จัดหาผู้ เช่ารายย่อยเพื่อเช่าพืน้ที่ในอสงัหาริมทรัพย์ ประสานงาน รวมถึง
เจรจากับผู้ เช่ารายย่อยในการเข้าท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือ
สญัญาอื่นใดที่เก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารงานให้เป็นไป
ตามสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

2.1.3 เรียกเก็บ ติดตาม ทวงถามให้ผู้ เช่ารายย่อยช าระเงินค่าเช่า เงินประกัน 
ค่าบริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการจดัเก็บคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และหนีส้ินใดๆ (หากมี) และการออกใบก ากบั
ภาษี ใบเสร็จรับเงินชัว่คราว และใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทรัสต์ และ
น าส่งเ งินดังกล่าวให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์โดยโอนไปยังบัญชีของ
กองทรัสต์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด 

2.1.4 ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ เช่ารายย่อยปฏิบัติตามสัญญาทัง้หมดที่
เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ เช่ารายยอ่ยเป็นคูส่ญัญาอยา่งเคร่งครัด 

2.1.5 บ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อพร้อมน าออกให้เช่าหรือ
ขาย ซึง่รวมถึงการซอ่มแซม ปรับปรุง พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพ
ดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

2.1.6 ก ากับดูแลให้มีการประกันวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์และประกันภัย
ความเสียหายที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ให้มีความคุ้มครองเพียงพอตาม
จ านวนและมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์หลกัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ พร้อมทัง้
ระบุกองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ โดยให้การประกันภัยทัง้สองกรณี
เป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตความคุ้มครองที่ผู้ จัดการกองทรัสต์
ก าหนด 

2.1.7  พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหาริมทรัพย์ก่อนสง่มอบให้แก่ผู้ เช่าราย
ย่อยหรือกองทรัสต์ รวมถึงส่งรายงานการตรวจสอบสงัหาริมทรัพย์ให้แก่
ผู้จดัการกองทรัสต์ เมื่อมีการท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม ่ต่ออายุ
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สญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือเมื่อสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิม
สิน้สดุลง แล้วแตก่รณี 

2.1.8 รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูลและเอกสารทัง้หมดเก่ียวกับ
อสงัหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่
ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสญัญา
ต่างๆ ที่จัดท าขึน้ระหว่างผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี  กับ
บคุคลภายนอกเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

2.1.9 ตรวจสอบและช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสญัญาที่ท ากับผู้ เช่ารายย่อยหรือ
สญัญาอื่นใดเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงคา่ใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์
ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์อนมุตัิ 

2.1.10 จัดเตรียมและเสนอรายงานประจ าเดือนซึ่งแสดงถึงรายรับ-รายจ่าย เงิน
ค้างรับ และเงินค้างจ่าย และบัญชีทดลองรายเดือนที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.1.11 จัดเตรียมและเสนอรายงานประจ าไตรมาสในเร่ืองสภาวะตลาดซึ่งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการเคลือ่นไหวของสภาวะตลาดและจ านวนของลกูค้า
ที่เข้ามาเยี่ยมชมอสงัหาริมทรัพย์ในแตล่ะไตรมาส 

2.1.12 จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และ
น าเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
ตอ่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.2 การจดัท าบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 
2.2.1 จัดให้มีบัญชีและรายงานต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงรายงานรับช าระหนีป้ระจ าวนั รายงาน
ลกูหนีค้้างช าระ ณ วนัท าการสดุท้ายของเดือน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ 
ที่เก่ียวกบัรายได้จากการด าเนินงานโดยรวมของกองทรัสต์ และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ เพื่อจัดส่งบัญชีรายงานและเอกสารดังกล่าวให้
ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2.2.2 บริหารจดัการเงินสดยอ่ยหมนุเวยีน (Petty Cash) ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์
ได้อนมุตัิ รวมถึงจดัเตรียมรายงานการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส าหรับเบิกเงินคืน
จากผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.2.3 อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผู้จดัการ
กองทรัสต์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ร้องขอ 

2.3 หน้าที่ในสว่นการท าการตลาด 
2.3.1 ให้ค าแนะน าแก่ผู้จัดการกองทรัสต์ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการจัดการและ

การตลาดของอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม ตลอดจนกลยทุธ์ด้านการลงทนุและ
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นโยบายการลงทนุ เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ 

2.3.2 ท าการตลาดและจดัหาผู้ เช่ารายยอ่ย ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการอ านวย
ความสะดวกในการเยี่ยมชมอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับการร้องขอ การ
ตอบข้อสงสยั การให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และกิจกรรมอื่น
ใดที่น ามาซึง่รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์  

2.3.3 ให้ค าแนะน าแก่ผู้จดัการกองทรัสต์เก่ียวกบัสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และผลกระทบที่จะมีต่อกองทรัสต์จากสภาวะ
ดงักลา่ว 

(3) เมื่อมีการเข้าท าสญัญาว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้จดัการกองทรัสต์
และทรัสตีจะเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบตัิตามสญัญา 

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์จะควบคมุและตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้ก าหนด
ในสญัญา หากพบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการฝ่าฝืนหรือละเว้นไม่ปฏิบตัิตามสญัญาใน
ข้อตกลงที่มีความส าคญั รวมถึงข้อก าหนดเก่ียวกับอ านาจการอนุมตัิ ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์
จะต้องรายงานเร่ืองดังกล่าวให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบโดยไม่ล่าช้า เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบในล าดบัต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ทรัสตีอาจมีมติหรือ
ก าหนดมาตรการเพื่อจดัการเร่ืองดงักล่าวตามที่เห็นสมควร รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามสญัญา 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ที่เกิดขึน้เป็นกรณีๆ ไป  

 
7. การคดัเลอืก/แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยคดัเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหาร
ทรัพย์สินในแตล่ะประเภทท่ีกองทรัสต์ลงทนุ  โดยให้เป็นไปตามหลกัเณฑ์การแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ที่ก าหนดขึน้โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหลกัเกณฑ์ดงักล่าวได้กล่าวรวมถึงการด าเนินการในเร่ืองเก่ียวกบั
การเปลี่ยนตวัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด้วย ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์มีการยกเลิกการวา่จ้างผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือ อยู่ระหว่างการคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ ผู้จัดการกองทรัสต์โดยฝ่าย
บริหารอสังหาริมทรัพย์จะท าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์นัน้แทน จนกว่าจะสามารถหาผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์มาท าหน้าที่ได้อยา่งเหมาะสม 

 
8. การคดัเลอืกผู้ เช่าหลกัหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ผา่นผู้ เช่าหลกั 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีผู้ เช่าหลกัซึ่งเป็นผู้ เช่าเพียงรายเดียว ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะมีการวา่จ้างผู้ เช่าหลกัหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ผ่านผู้ เช่าหลกั ตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกที่
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ก าหนดไว้ 
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9. การคดัเลอืกผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยสอดคล้องกับที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด กลา่วคือ  

1. กองทรัสต์ต้องประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอยา่งเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุ เมื่อมีเหตกุารณ์ดงันี ้
(ก) เมื่อกองทรัสต์จะได้มา หรือ จ าหนา่ยไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์ โดยให้ประเมินลว่งหน้าได้เป็นเวลา

ไมเ่กิน 1 ปี 
(ข) เมื่อครบก าหนด 2 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการประเมินมลูคา่เต็มรูปแบบครัง้ลา่สดุ 
(ค) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ หรือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
(ง) เมื่อทรัสตี หรือ ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ร้องขอ 

2. กองทรัสต์ต้องมีการสอบทานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินทกุ 1 ปี นบัแต่วนัที่มีการประเมินมลูคา่เต็ม
รูปแบบครัง้ลา่สดุ 

ในการด าเนินการให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะท าการลงทนุ หรือ ทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะจ าหน่ายออกไป หรือ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในแต่ละปี   ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ว่าจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระจากภายนอกเพื่อท าหน้าที่ดงักล่าว โดยจะคัดเลือกผู้ ประเมินตาม
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการคดัเลอืกที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ก าหนดไว้ 
 

10. การสอบทานรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งจัดท าโดยผู้ ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิอิสระ ดงันี ้

1. สอบทานความครบถ้วนของจ านวนทรัพย์สนิท่ีจ าเป็นต้องได้รับการประเมิน 
2. สอบทานความสมเหตสุมผลของสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
3. สอบทานวิธีการที่ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน และราคาประเมิน

ทรัพย์สนิท่ีค านวณได้จากแตล่ะวิธี 
4. สอบทานความสมเหตสุมผลของวิธีการประเมินราคา ที่ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระเลือกใช้ในการ

สรุปราคาประเมินทรัพย์สนิ 
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11. การจดัการเก่ียวกบัข้อร้องเรียนของผู้ เช่า 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ค านึงถึงการให้บริการและการอ านวยความสะดวก รวมถึงการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีตอ่
ผู้ เช่า จึงจดัให้มีระบบและขัน้ตอนส าหรับผู้ เช่าให้สามารถติดต่อ หรือ  ร้องเรียนเก่ียวกบัการให้บริการ โดยมี
สาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ เช่าสามารถติดตอ่ หรือ ร้องเรียนตอ่ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้โดยตรง ผา่นทางข้อมลูการติดต่อ
ที่ได้แจ้งไว้กบัผู้ เช่า 

2. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตขุ้อร้องเรียนและแจ้งให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

3. นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวได้ถูกตอบรับและจัดการอย่างครบถ้วน 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะก าหนดให้มีการเข้าพบ หรือ ประชมุร่วมกบัผู้ เช่าโดยตรงอยา่งสม ่าเสมอ 

 
12. แนวทางการจดัการกบัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้กบักองทรัสต์ 

ผู้ รับผิดชอบหลกั : ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจัดการ 

การเปลี่ยนไปของสภาพและสถานะของ
ทรัพย์สินก่อนการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ 

• ความไม่ถูกต้องของข้อมลูที่
เปิดเผยตอ่สาธารณะ 

• ความเสี่ยงที่ เพิ่มขึ น้  และ
ความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เปรียบเทียบกับประมาณ
การและข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ รับผิดชอบ
และประสานงานกับฝ่ายการเงิน
และนักลงทุนสัมพัน ธ์  เพื่ อการ
วิเคราะห์และศึกษาถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนไปของสภาพและ
ส ถ า น ะ ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น  แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า รห า รื อกับที่ ป รึ กษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ/
หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดย
อาจจะพิ จ า รณาใ ห้ผู้ จ าหน่ าย
ทรัพย์สินค า้ประกันการมีผู้ เช่า หรือ 
ตัดสิ น ใ จ ไม่ ล งทุน ในท รัพ ย์สิน
ดังกล่าว โดยน าส่งแนวทางการ
จัดการให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิ จ า รณาอนุมัติ  แ ละขอความ
เห็นชอบจากทรัสตีในล าดบัตอ่ไป 
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ผู้ รับผิดชอบหลกั : ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจัดการ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการ
ขายพืน้ที่เชา่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
(บคุคลภายนอก) 

 

โอกาสในการสญูเสียรายได้ของ
กองทรัสต์ 

• ฝ่ ายบ ริหารอสังหา ริมท รัพ ย์
ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  
(บุคคลภายนอก) มีการจัดท า
ระบบการหาผู้ เช่า ข้อตกลงและ
กฎเกณฑ์ เพื่อให้การขายพืน้ที่
เ ช่ า มี ค ว าม เ ป็ นกลาง  แ ละ
โปร่งใสพร้อมทัง้น าส่งรายงาน
การติดต่อของลูกค้าที่สนใจจะ
เ ช่ า พื ้น ที่  ใ ห้ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์รับทราบอย่าง
สม ่าเสมอ  

• ฝ่ ายบ ริหารอสังหา ริมท รัพ ย์
ก าหนดผลประโยชน์ที่ชัดเจน
ให้กับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือจงูใจในการขายพืน้ที่เชา่ 

• ฝ่ ายบ ริหารอสังหา ริมท รัพ ย์
ติดต่อลูกค้าเป้าหมาย โดยไม่มี
ก า ร บ อ ก ก ล่ า ว ล่ ว ง ห น้ า 
(Surprise Check) เป็นครัง้คราว 
เ พื่ อ ต ร ว จ ส อบ ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  
(บุคคลภายนอก) มีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นกลาง ไม่เอือ้
ประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สิน
หลักรายใดรายหนึ่ ง เ ป็นการ
เฉพาะ 

ลกูค้าไมช่ าระคา่เชา่และมียอดค้างช าระ โอกาสในการสูญเสียรายได้
ของกองทรัสต์ 

• ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็น
ผู้ รับผิดชอบประสานงานกบัฝ่าย
บั ญ ชี  แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  
(บุคคลภายนอก) ติดตามทวง
ถามให้ลกูค้าช าระยอดค้าง โดย
ออกจดหมายแจ้งเตือน และ/
หรือ เข้าพบลูกค้าเพื่อให้ทราบ
ถึงสาเหตขุองการช าระเงินลา่ช้า 
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ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจัดการ 

และพิจารณาด าเนินการตาม
ความเหมาะสม 

• ในกรณีที่ มีการด าเนินคดีตาม
ก ฎ ห ม า ย ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรัพย์ จะต้องน าเสนอ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

ผู้ รับผิดชอบหลกั : ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจัดการ 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า นขอ ง
กองทรัสต์ต ่ากวา่ หรือ คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ สูงกว่าที่
คาดการณ์ไว้อยา่งมีสาระส าคญั 

• เกิดความแตกต่างระหว่างผล
การด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงกับ
งบประมาณ และการคาดการณ์
โดยนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

• สภาพคล่องและความสามารถ
ในการช าระดอกเบีย้และเงินต้น 

• ความสามา รถ ในกา ร จ่ า ย
ประ โยช น์ตอบแทนให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

• ฝ่ า ยก า ร เ งิ น แ ล ะนั ก ล ง ทุ น
สัมพันธ์และฝ่ายบัญชี  จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบการบริหารจัดการ
รายได้และควบคมุคา่ใช้จา่ยต่าง 
ๆ ที่เกิดขึน้ร่วมกับทุกฝ่ายงานที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ ห้ ส อดค ล้ อ ง กั บ
งบประมาณที่วางแผนไว้  โดย
ทุกสิน้  ไตรมาสและทุกสิน้ปีจะ
จัดท ารายงานเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่
เ กิดขึ น้จ ริงกับงบประมาณที่
วางแผนไว้ จากนัน้จึงน าเสนอ
ตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• ในกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
น อก เ ห นื อ จ า กที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น
งบประมาณประจ าปีที่ทรัสตี
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ฝ่ า ย ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า รท า
รายการจะร่วมกับฝ่ายการเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่าย
บั ญ ชี  จ ะ ต้ อ ง น า เ ส น อ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ดงักลา่วให้กบัประธานเจ้าหน้าที่
บ ริ ห า ร เพื่ อพิ จ ารณาอนุมัติ
เบือ้งต้น ก่อนน าสง่เร่ืองให้ทรัสตี
เห็นชอบในล าดบัตอ่ไป 
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ผู้ รับผิดชอบหลกั : ฝ่ายบญัชี 

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจัดการ 

ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) ไม่
ถกูต้อง 

รายงานทางการเงินผิดพลาดและ
ขาดความน่าเชื่อถือ 

ฝ่ายบญัชีตรวจสอบข้อมลูตา่ง ๆ ที่ได้รับจาก
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) 
โดยเปรียบเทียบกับข้อมลูที่ฝ่ายบัญชีจัดท า
ขึ น้ เองเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ ไ ด้ รับจาก
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) 
ถกูต้องและครบถ้วน  

 
6.2 ระบบการจัดการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

- ระบบการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลที่ อาจมี
ความขดัแย้ง กลา่วคือ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจะร่วมกนัดแูลให้การท า
ธุรกรรมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไม่ขดักบักฎเกณฑ์ที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และที่ส าคญัต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ 

2. ต้องมีความสมเหตสุมผล กระท าบนราคา และเง่ือนไขตลาดที่เป็นธรรม 
3. คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
4. ผู้มีสว่นได้เสยีในการท าธุรกรรมจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม 

โดยฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจะท าหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ผา่นการด าเนินการดงันี  ้

1. รวบรวมรายช่ือบุคคล หรือ นิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั เพื่อน าส่งข้อมูลให้ทรัสตีทุก 6 (หก) เดือน เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการระหว่างกันของ
กองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยง 

2. ตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมที่บคุคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์มีสว่นได้เสียหรือไม ่และจ าเป็นต้องขอความ
เห็นชอบจากทรัสตี หรือขออนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก่อนที่จะท าธุรกรรมดงักลา่วหรือไม่ 

3. หากเป็นธุรกรรมที่บุคคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย จะด าเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
น าเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งเร่ืองให้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ฝ่าย
กฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจะด าเนินการให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจน าเสนอธุรกรรมดงักลา่วแก่ทรัสตี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวา่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ขึน้อยู่
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กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่ส านกังาน ก.ล.ต 
ประกาศเปลีย่นแปลง) 

- การเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ก าหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสยีของตนเองและบคุคล
ที่เก่ียวข้องครัง้แรกที่เข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน และรายงานทกุครัง้เมือ่มีการ
เปลีย่นแปลง โดยข้อมลูดงักลา่วจะเก็บไว้ภายในบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์
มีข้อมูลประกอบการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทัง้เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณา
ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยง 

- การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนกังานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับข้อมลูภายใน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกองทรัสต์ซึ่งบริษัทเป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์ที่เป็นสาระส าคญั และยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพื่อประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอื่น
ในทางที่มิชอบ โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน มี
หน้าที่รายงานการถือครองหนว่ยทรัสต์ทกุครัง้ที่มีการซือ้ ขาย หรือโอนหนว่ยทรัสต์ตอ่ฝ่ายกฎหมายและก ากบั
การปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัสง่ข้อความทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) แจ้งห้าม
การซือ้ ขาย หรือ โอนหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนัก่อนวนัเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปีต่อตลาดหลักทรัพย์  หรือ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในของกองทรัสต์อันมี
สาระส าคญัหรือมีผลกระทบตอ่ราคาหนว่ยทรัสต์ 

 
6.3 ระบบการคัดเลอืกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ และการติดตามดูแลคุณสมบัตขิองบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินการของกองทรัสต์  

- ระบบในการคดัเลอืกบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การท างานในหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องเป็นส าคญั เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บคุลากรดงักลา่วจะสามารถบริหาร
กองทรัสต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบด้วยว่า
บคุลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุว้ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

1. เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจดัการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์รวมกนั
เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเร่ิมเข้าท างานกบับริษัท 
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2. เป็นผู้ที่ไม่มีลกัษณะต้องห้ามของบคุคลที่มีอ านาจในการจดัการกองทรัสต์ ซึ่งเป็นลกัษณะต้องห้าม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทนุ
โดยอนโุลม 

คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดแูลคดัเลือกบคุลากรตามคณุสมบตัิที่
กลา่วไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานร่วมตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรด้วย 

- ระบบการติดตามดแูลคณุสมบตัขิองบคุลากร 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามดแูลให้บคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์เป็นผู้มี
คณุสมบตัิเหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการ ดงันี ้

1. เมื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับการแตง่ตัง้  ฝ่ายกฎหมาย
และก ากับการปฏิบตัิงานจะด าเนินการแจ้งกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจัดการดงักล่าวให้
ทราบถึงลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ/ผู้ บริหาร/ผู้ มีอ านาจในการจัดการของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

2. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานด าเนินการให้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบรับรองประวตัิบคุคลที่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลผู้มีอ านาจ
ในการจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์” เพื่อรับรองวา่บคุคลดงักลา่วไม่
มีลกัษณะต้องห้าม และใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการ
จดัการ และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง” เพื่อแจ้งบริษัทให้ทราบถึงข้อมลูสว่นตวัและความสัมพนัธ์กับ
ผู้ เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว ซึ่งบริษัทจะใช้เป็นข้อมลูตรวจสอบการมีสว่นได้เสียของบคุคลดงักลา่ว
ในการท าธุรกรรมใด ๆ กบักองทรัสต์ 

3. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการแจ้งให้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการ
จัดท า “แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ/ผู้ บริหาร/ผู้ มีอ านาจในการจัดการ
กองทรัสต์” และ “แบบรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง”
และน าส่งฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละครัง้ หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูในแบบรายงานทัง้ 2 แบบดงักลา่วข้างต้น 

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยส าคัญ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจะรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ 

5. คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วขดัตอ่กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
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6.4 ระบบการก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน  

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการก ากบัการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการศึกษา และรวบรวม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบงัคบั
ตา่ง ๆ ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบักองทรัสต์ ได้แก่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมทัง้ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานเข้าอบรม สมัมนา ติดตามการเปลีย่นแปลงของกฎเกณฑ์ตามข้อ 1 ให้
เป็นปัจจบุนั พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงานด าเนินการให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของกองทรัสต์ให้
ถกูต้องและครบถ้วน โดยตรวจสอบจาก Check list ของข้อมลูที่ต้องท าการเปิดเผยตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

4. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงานด าเนินการให้กรรมการ ผู้บริหารมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามแบบฟอร์มที่จัดท าขึน้ (FORM LC-005) เพื่อใช้เป็น
ข้อมลูประกอบการด าเนินตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั รวมทัง้จะด าเนินการให้บคุคล
ดงักลา่วรายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลู (หากมี) 

5. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีอ านาจในการจดัการ
ของบริษัทจดัท าแบบรับรองประวตัิของบคุคลและน าสง่ให้แก่บริษัทฯ 

6. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดัท าแบบรับรองประวตัิบคุคลที่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และน าสง่ให้แก่บริษัทฯ 
 

6.5 ระบบการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานและฝ่ายบญัชี 

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส าคญัต่อการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัว่ไปเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมลูของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั โดยการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน 
และทนัเวลาอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ข้อมลูทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และข้อมลูส าคญัอื่นใด เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
และผู้ลงทนุได้ใช้ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทนุ โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายงานประจ าปี ตลอดจนผ่านทางเว็ปไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยฝ่ายกฎหมายและก ากบัการ
ปฏิบตัิงานเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท า และ/หรือ ก ากบัดแูลให้ฝ่ายบญัชีเปิดเผยข้อมลูของผู้จดัการกองทรัสต์และ
กองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยมีระบบรองรับการเปิดเผยข้อมลู ดงันี ้

1. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูที่
ส าคญั ได้แก่  
(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
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(2) ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

2. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจดัเตรียมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
เปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตามก าหนดเวลา  

3. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานติดตามการเปลีย่นแปลงของกฎเกณฑ์ข้างต้นเพื่อให้เป็นปัจจบุนัพร้อม
เผยแพร่ให้ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานด าเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 

6.6 ระบบการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back Office) 

ระบบงานปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุประกอบด้วยงานที่อยูใ่นความรับผิดชอบของฝ่ายบญัชี และฝ่ายการเงินและ
นกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยผู้บริหารของฝ่ายงานที่เก่ียวข้องจะด าเนินการให้มีการจดัการงานในหน้าที่ตามที่ได้กลา่วไว้ใน
หวัข้อ 9.4 การแบง่ฝ่ายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงาน 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะท าการวา่จ้างบคุคลตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุในเร่ืองที่จะกลา่ว
ตอ่ไปนี ้โดยผู้บริหารในแตล่ะหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทจะเป็นผู้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิหน้าที่ให้ถกูต้อง  

- การควบคมุการจดัเก็บรายได้และคา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ 

ผู้ รับผิดชอบหลกั : ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายบญัชีด าเนินการวา่จ้างบคุคลอื่นตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ด าเนินการในการจดัเก็บรายได้และการใช้
จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยฝ่ายบัญชีมีระบบในการควบคุมดูแลการด าเนินการดังกล่าวของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) ดงันี ้

1. ทุกสิน้เดือนฝ่ายบัญชีและฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ จะด าเนินการให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(บคุคลภายนอก)จดัสง่รายงานภายในวนัท่ี  10 ของเดือนถดัไปดงัตอ่ไปนี ้
• รายงานรายได้คา่เช่าและคา่บริการ  
• รายงานต้นทนุคา่เช่าและบริการ  
• รายงานคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
• รายงานเงินรับช าระคา่เช่าและคา่บริการ 
• สรุปยอดลูกหนีค้่าเช่าและค่าบริการค้างรับของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน รวมทัง้ 

Aging Report และการติดตามหนี ้
• งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ ประจ าเดือนของแตล่ะทรัพย์สนิ 
• บญัชีแยกประเภท ประจ าเดือน ด้านรายได้ ลกูหนีก้ารค้า เงินมดัจ า และคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายแต่

ละทรัพย์สนิ 
• ข้อมูลรายการค้างรับค้างจ่ายและจ านวนเงินที่ต้องโอนระหว่างผู้ บริหารทรัพย์สินและ

กองทรัสต์ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 154 

• รายงานพืน้ที่เช่า รวมถึงรายละเอียดเงินมดัจ า รายงานสญัญาหมดอาย ุรายงานการยกเลิก
สญัญาเช่าก่อนก าหนด รายงานการท าสญัญาเช่าใหม่ 

• รายงานการจดัซือ้จดัจ้าง (งานซอ่มแซม บ ารุงรักษา) 
• รายงานสถานะการท าประกนัภยัทรัพย์สนิหลกั 

2. ฝ่ายบญัชีตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับตามข้อ 1 โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูที่ฝ่ายบญัชีจดัท าขึน้เอง เพื่อให้
มัน่ใจวา่การจดัเก็บรายได้ และการจ่ายเงินของกองทรัสต์ในแตล่ะเดือนเป็นไปอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

3. ฝ่ายบัญชีชีแ้จงให้ผู้ รับจ้างทราบถึงเง่ือนไขการเบิกจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ซึ่งได้แก่ 
คา่ใช้จ่ายส าหรับการจดัซือ้จดัจ้าง คา่บริการ และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงการเบิกวงเงินชดเชย โดยฝ่ายบญัชีเป็นผู้ควบคุมให้การท าธุรกรรม
ดงักลา่วเป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่าย ดงันี ้
• การจดัซือ้จดัจ้าง (งานซอ่มแซม บ ารุงรักษา) 

รายการค่าใช้จ่ายที่ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องขออนุมัติจากผู้ จัดการกองทรั สต์ก่อน
ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง มีเง่ือนไขดงันี ้แจ้งฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์พร้อมใบเสนอราคา 
(โดยให้แนบข้อมลูการเปรียบเทียบราคาไมน้่อยกวา่ 2 รายในการจดัซือ้จดัจ้างแตล่ะครัง้) และ
สง่เร่ืองขออนมุตัิงานซ่อมต่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของผู้จดัการกองทรัสต์ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ (หมายเหตุ: กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้าด าเนินการทนัที ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
สามารถจะจดัจ้างผู้ รับเหมาเข้าด าเนินการทนัทีโดยมีการแจ้งกรรมการผู้จดัการของกองทรัสต์
ให้ทราบก่อนเร่ิมด าเนินการ) 

• คา่ใช้จ่ายอื่น  
ส าหรับการเบิกเงินเพื่อช าระค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงการเบิกวงเงินชดเชย ก าหนดให้สว่นงานที่ท าเร่ืองเบิก 
ต้องน าส่งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้ รับเงิน จ านวนเงิน และใบเสนอราคาเปรียบเทียบ โดยมี
เง่ือนไขการลงนามบนเช็ค และเอกสารการเบิกถอนเงินจากบญัชีที่บริษัทมีอยู่กับธนาคาร 
รวมทัง้การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ส าหรับธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับธนาคาร ตามที่แสดงใน
ตารางอ านาจอนมุตัิของบริษัท  

4. ฝ่ายบญัชีควบคมุยอดสะสมของคา่ใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบกบังบประมาณที่ก าหนดในแตล่ะเดือน 

- การจดัท างบประมาณของกองทรัสต์ 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์ เพื่อให้สามารถวางแผน ควบคุม 
วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้ทรัพยากรที่มีอยูข่องกองทรัสต์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

1. ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์และฝ่ายบญัชี ด าเนินการจดัท างบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์
ร่วมกบัทกุฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง  

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ /หรือ ผู้ มีอ านาจในการบริหารจัดการ และทุกฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกนัสอบทานงบประมาณที่จดัท าขึน้ 
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3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิงบประมาณประจ าปี  ก่อนน าส่งทรัสตีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

4. ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายบัญชี  ด าเนินการบริหารจัดการรายได้ และควบคุม
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ร่วมกบัทกุฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกบังบประมาณที่วางแผนไว้ 

5. ทกุสิน้ไตรมาส ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์และฝ่ายบญัชี ด าเนินการจดัท ารายงานประจ าไตร
มาส เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงกับงบประมาณที่วางแผนไว้ โดย
ประสานงานกบัฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรับทราบข้อมลูในการประกอบการวิเคราะห์ จากนัน้จึง
น าเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อรับทราบ/สอบทาน ร่วมกบัทกุฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. ทุกสิน้ปี ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายบัญชี ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงในรอบปีบัญชีกับงบประมาณประจ าปีที่
วางแผนไว้  โดยประสานงานกบัฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรับทราบข้อมูลในการประกอบการ
วิเคราะห์ จากนัน้จึงน าเสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อรับทราบ/สอบทาน ร่วมกบัทกุฝ่ายงานท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณาปรับปรุงหรือทบทวนแผนงานร่วมกับทุกฝ่ายงานที่เก่ียวข้องหากผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงแตกตา่งกบังบประมาณที่วางแผนไว้อยา่งมีนยัส าคญั และน าเสนอตอ่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

7. ในกรณีที่ผลการด าเนินงานมีความแตกตา่งจากงบประมาณ หรือ ผลการด าเนินงานของงวดเดียวกนั
ของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 (ยี่สบิ) ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์จะจดัท ารายงานค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อน าเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้มีอ านาจใน
การบริหารจดัการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะชนตอ่ไป 

8. ในกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจ าปีที่ ทรัสตีพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว ฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการจะร่วมกบัฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์และ
ฝ่ายบญัชี ด าเนินการน าเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดงักลา่วให้กบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อสอบทานและพิจารณาอนมุตัิเบือ้งต้น ก่อนน าสง่เร่ืองให้ทรัสตีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบตอ่ไป  

- การคดัเลอืกผู้ให้บริการอื่น 

ผู้ รับผิดชอบหลกั : ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานและฝ่ายบญัชี 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีการวา่จ้างบคุคลภายนอกเพื่อเป็นที่ปรึกษาของผู้จดัการกองทรัสต์และกองทรัสต์ อาทิ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี เป็นต้น โดยการคดัเลือกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
คดัเลอืกผู้ให้บริการอื่น 

นอกจากนี ้ในการด าเนินข้อพิพาททางกฎหมายในนามของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะวา่จ้างส านกังาน
กฎหมายภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้จัดให้มีหลักเกณฑ์การคดัเลือกส านกังาน
กฎหมายที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการด าเนินคดีเพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลอืก 
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6.7 ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: กรรมการอิสระ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ติดตามดแูล และตรวจสอบเพื่อให้
ผู้จดัการกองทรัสต์มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจ  ปฏิบตัิหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งเป็นธรรม ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตลอดจนไมน่ าข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ไปใช้ประโยชน์อยา่งไมเ่หมาะสม   

ในการด าเนินการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนของระบบควบคมุภายใน
ของผู้จดัการกองทรัสต์ที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. ก าหนดปัจจยัเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของผู้จดัการกองทรัสต์ และท าการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการ
จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. ด าเนินการจดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี  
3. น าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อขออนมุตัิจากกรรมการอิสระ 
4. ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิ และน าเสนอรายงาน

การตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการปฏิบตัิงานท่ีไมส่อดคล้อง หรือ ผิดกฎระเบียบ หรือ ประเด็นที่พบ
จากการตรวจสอบภายในตอ่กรรมการอิสระ 

5. กรณีพบการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ  ผู้ ตรวจสอบภายในจะประสานงานกับฝ่ายกฎหมายและก ากับ                  
การปฏิบัติงานเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบ เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานท่ีไมเ่ป็นไปตามกฎระเบียบ จดัท ารายงานการติดตามการแก้ไข และ
น าเสนอตอ่กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะวา่จ้างบคุคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ดแูลอยา่ง
ใกล้ชิดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบงานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
6.8 ระบบการจัดการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน  

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน 

ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ความส าคญักบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์จึงได้จดัให้มีระบบและขัน้ตอนส าหรับผู้
ถือหน่วยทรัสต์ให้สามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่กองทรัสต์ได้
โดยตรง สรุปประเด็นส าคญัได้ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้กลไกในการติดต่อ การแจ้งข่าว และ/หรือ การแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์
ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ โดยทางอีเมล์แจ้งฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

2. ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียน และร่วมกบัฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน
ด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตขุองข้อร้องเรียนและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 
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3. กรณีข้อร้องเรียนไม่มีประเด็น ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานท าหนงัสือแจ้งผลการตรวจสอบรวมทัง้
ค าชีแ้จงเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนมุตัิและลงนาม โดยฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์
จะเป็นผู้แจ้งผลการตรวจสอบ พร้อมค าชีแ้จงกลบัไปยงัผู้ ร้องเรียน 

4. กรณีข้อร้องเรียนมีประเด็น  ให้น าเสนอข้อร้องเรียนตอ่คณะอนกุรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
(ก) คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหต ุและ

การแก้ไขปัญหา 
(ข) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานท าหนงัสือแจ้งผลการตรวจสอบ รวมทัง้ค าชีแ้จงเสนอประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนมุตัิและลงนาม 
(ค) ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์แจ้งผลการด าเนินการเก่ียวกบัข้อร้องเรียนกลบัไปยงัผู้ ร้องเรียน 

5. คณะอนกุรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนหาแนวทางด าเนินการเพื่อหลกีเลีย่งมิให้มีประเด็นข้อร้องเรียนเกิดขึน้
อีกในอนาคต 

6. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจัดท าสรุปรายงานเร่ืองร้องเรียนประจ าเดือนเสนอต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนกุรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อร้องเรียนที่มีนยัส าคญั 
หรือ ข้อร้องเรียนที่อาจกลายเป็นข้อพิพาททางกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจดัท าสรุป
รายงานเร่ืองร้องเรียนรายสปัดาห์เสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทรัสตีของกองทรัสต์ 

7. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจัดท าสรุปรายงานเ ร่ืองร้องเ รียนประจ าไตรมาส เสนอต่อ
คณะอนกุรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนเพื่อพิจารณา และคณะอนกุรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนจะรายงาน
ไปยงัคณะกรรมการบริษัทและทรัสตีของกองทรัสต์เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส 
 

6.9 ระบบการจัดการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย 

ผู้ รับผิดชอบหลกั: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบงานเพื่อด าเนินการเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึน้ ดงันี ้

1. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานเป็นผู้ รับเร่ืองข้อพิพาท 
2. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานรายงานข้อพิพาทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาและอนุมัติก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และกรณีเป็นข้อ
พิพาทที่มีนยัส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจะรายงานข้อพิพาทต่อทรัสตีของกองทรัสต์เพื่อ
ทราบ 

3. คณะอนกุรรมการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทกบัคูก่รณี  
4. กรณีการไกลเ่กลี่ยไม่เป็นผล  คณะอนกุรรมการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทด าเนินการสง่เร่ืองให้ส านกังานกฎหมาย 

(วา่จ้างบคุคลภายนอก) เพื่อด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย 
5. ส านกังานกฎหมายด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย และผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามค าพิพากษาของ

ศาล  
6. คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหาแนวทางด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีข้อพิพาทเกิดขึน้ซ า้อีกใน

อนาคต 
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7. กรณีที่เป็นข้อพิพาทที่ไม่มีนยัส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจดัท ารายงานสรุปผลข้อพิพาท
เสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนกุรรมการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทเพื่อทราบเป็นรายเดือน  

8. กรณีที่เป็นข้อพิพาทที่มีนยัส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจะจดัท ารายงานสรุปผลข้อพิพาท
เป็นรายสปัดาห์เสนอตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทรัสตีของกองทรัสต์เพื่อพิจารณาและรับทราบ 

9. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจดัท ารายงานสรุปผลข้อพิพาทรายไตรมาสเสนอตอ่คณะอนกุรรมการ
ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทเพื่อพิจารณา และคณะอนกุรรมการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทรายงานไปยงัคณะกรรมการบริษัท
และทรัสตีของกองทรัสต์เพื่อทราบ 
 

บุคคลากร 

ณ 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ มพีนกังานจ านวน 6 คน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3 โครงสร้างการบริหารจดัการ 
 

8 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

โปรดพิจารณารายละเอยีดตามข้อ 6.2  ระบบการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

9 กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พจิารณาตัดสนิใจลงทุน รวมถงึการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจเป็นหนว่ยงานมีหน้าที่หลกัในการสรรหาและคดัเลือกทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุท่ีมีคณุภาพและ
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่อง และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  ทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายพฒันาธุรกิจปรากฎ
รายละเอียดในข้อ 5 การแบง่ฝ่ายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงาน 

 
10 ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ทีส่ าคญัสรุปได้ดงันี ้

10.1 ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจัดการองทรัสต์ในอตัราไม่เกินร้อยละ  0.75 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ในวนัสดุท้ายของแต่ละ
เดือนเป็นฐานในการค านวณ โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาทต่อปี โดยกองทรัสต์ตกลงช าระ
คา่ธรรมเนียมพืน้ฐานให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือน   
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10.2 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์  

- ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 นบัตัง้แต่วนัที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในแต่ละคราว : ร้อยละ 2 ต่อปีของรายได้
สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์    

- ปีที่ 4 เป็นต้นไป นบัตัง้แต่วนัที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในแต่ละคราว:  ร้อยละ 2.75 ต่อปีของ
รายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

โดยกองทรัสต์ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็น
รายเดือน 
 

10.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษ หมายถึง ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มเติมจากการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ในอตัราดงันี ้ 
- ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ในแต่ละคราว:  ร้อยละ 3 ตอ่ปีของก าไรจาก

การด าเนินงานของกองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์  
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป นบัตัง้แต่วนัที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในแต่ละคราว :  ร้อยละ 4 ต่อปีของก าไร

จากการด าเนินงานของกองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

โดยกองทรัสต์ตกลงช าระคา่ธรรมเนียมพิเศษให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือน 

 
10.4 ค่านายหน้าในการที่ ผู้เช่ารายย่อยต่ออายุสัญญาเช่าและสญัญาบริการ และค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่า

รายย่อยรายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง 

- ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากบั 3 ปี  (36 เดือน)  
กองทรัสต์ตกลงจะช าระคา่นายหน้าให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เทา่กบัอตัราคา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่า
และสญัญาบริการท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่วจ านวน 0.5 เดือน  

- ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี (36 เดือน) 
หรือ เกินกวา่ 3 ปี (36 เดือน) (แล้วแตก่รณี) กองทรัสต์ตกลงจะช าระคา่นายหน้าให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ตาม
ส่วนโดยค านวณอตัราค่านายหน้าที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้รับส าหรับกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุ
สญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36  เดือน) (เท่ากับอตัราค่าเช่าและค่าบริการรที่
กองทรัสต์จะได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการจากผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่วจ านวน  0.5 เดือน) และลดลง
หรือเพิ่มขึน้ (แล้วแตก่รณี) เป็นสดัสว่นตามระยะเวลาการเช่าจริงของผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่ว 

- ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36  เดือน) 
กองทรัสต์ตกลงจะช าระคา่นายหน้าให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เทา่กบัอตัราคา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่า
และสญัญาบริการท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่วจ านวน 1 เดือน 

- ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายใหมท่ าสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 3 ปี (36 เดือน) หรือ
เกินกวา่  3 ปี (36 เดือน) (แล้วแตก่รณี) กองทรัสต์ตกลงจะช าระคา่นายหน้าให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ตามสว่น
โดยค านวณอตัราค่านายหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับส าหรับกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่า
และสญัญาบริการเป็นระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) (เท่ากบัอตัราคา่เช่าและคา่บริการที่กองทรัสต์จะได้รับตาม
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สญัญาเช่าและสญัญาบริการจากผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่วจ านวน 1 เดือน) และลดลงหรือเพิ่มขึน้ (แล้วแตก่รณี) 
เป็นสดัสว่นตามระยะเวลาการเช่าจริงของผู้ เช่ารายย่อยดงักลา่ว 

 
10.5 ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง หมายถึงคา่ธรรมเนียมรายเดือนที่พงึช าระให้แก่ผู้ให้บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง

ในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุส าหรับแต่ละโครงการ (ถ้ามี) ในอตัราตามที่ผู้ ให้บริการพืน้ที่สว่นกลางรายนัน้ๆ 
ได้เรียกเก็บจริง อย่างไรก็ดี อตัราค่าดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่นกลางดงักลา่วจะมีอตัราเพิ่มขึน้ไม่เกินร้อยละ 3.5 
ตอ่ปี โดยกองทรัสต์ตกลงช าระคา่ดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่นกลางให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือน 

 

10.6 ค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ 
- คา่ธรรมเนียมการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ของกองทรัสต์ (Acquisition Fee) : ไมเ่กินร้อยละ 

3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้มาของกองทรัสต์ในแตล่ะคราว 
- คา่ธรรมเนียมการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ของกองทรัสต์ (Disposal Fee) : ไมเ่กินร้อย

ละ 3 ของมลูคา่ที่ต ่ากวา่ระหวา่งทรัพย์สนิท่ีจ าหนา่ยไปของกองทรัสต์ในแตล่ะคราว และราคาประเมินที่จดัท า
โดยผู้ประเมินราคาที่อยูใ่นบญัชีรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  
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7. ทรัสต ี
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือทรัสตี  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

 ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชัน้ 7-8  

    เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร  

    เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 เลขทะเบียนบริษัท  : 0105535048398 

 โทรศพัท์  : 02 949 1500 

 โทรสาร  : 02 949 1501 

 Website  : www.scbam.com 

 
2. ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 

ทรัสตีได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจทรัสตีจาก ส านกังาน ก.ล.ต.  ในวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 
 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

(1)   ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และระมัดระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความ
ช านาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ 
มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

(2)   ทรัสตีมีหน้าที่ติดตามดแูลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี)ด าเนินการ
ในงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง และประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(3)   ทรัสตีมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทรัสตีต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  ตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วหรือเร่ืองที่ขอมติวา่เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

(3.2)  ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการดงักลา่วหรือเร่ืองที่ขอมติไม่สามารถกระท า
ได้ หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4)   ทรัสตีมีหน้าที่บงัคบัช าระหนีห้รือดแูลให้มีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหวา่งกองทรัสต์กบั
บคุคลอื่น  



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หน้าที่ 162 

(5)   ในกรณีที่ไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทุี่ท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ทรัสตีเข้า
จดัการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกวา่จะมกีารแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน 
ยบัยัง้ หรือจ ากดัมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ในการด าเนินการดงักลา่ว ทรัส
ตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ก็ได้ ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทัง้มีอ านาจในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามอ านาจ
หน้าที่ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ 

(6)   ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของกฎหมาย
หลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(7)   ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลกั การจัดการลงทนุในทรัพย์สินอื่น
ดงักลา่วอาจด าเนินการโดยทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมาย
โดยจะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยในกรณีที่มอบหมายให้บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์
เป็นผู้ รับด าเนินการ ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่า
ด้วยการให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการให้บคุคล
อื่นเป็นผู้ รับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม  

(8) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสอืเวียน ค าผอ่นผนั ยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลง แก้ไข หรือ
เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั อนัท าให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตีจะต้องด าเนินการตามที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมดงักลา่วโดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

(9) ห้ามมิให้ทรัสตีน าหนีท้ี่ตนเป็นลกูหนีบ้คุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีไปหกักลบลบ
หนีก้บัหนีท้ี่บคุคลภายนอกเป็นลกูหนี ้ทรัสตีอนัสืบเนื่องมาจากการจดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้การกระท าที่ฝ่าฝืน
ข้อห้ามนี ้ให้การกระท าเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(10) ในกรณีที่ทรัสตีเข้าท านิติกรรมหรือท าธุรกรรมตา่งๆ กบับคุคลภายนอก ให้ทรัสตีแจ้งต่อบคุคลภายนอกทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกวา่เป็นการกระท าในฐานะทรัสตี  

(11) ให้ทรัสตีจดัท าบญัชีทรัพย์สนิของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สนิและบญัชีอื่นๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตี
จดัการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจดัท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกนั และ
บนัทกึบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั รวมทัง้แยกกองทรัสต์ไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัส
ตีและทรัพย์สนิอืน่ท่ีทรัสตีครอบครองอยู ่  

(12) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 3 (11) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ปะปนอยู่กบัทรัพย์สินที่เป็น
สว่นตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกได้วา่ทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นสว่นตวั
ของทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่ 
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(12.1) ทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรัสต์ 

(12.2) ความเสียหายและหนีท้ี่เกิดจากการจดัการทรัพย์สินที่ปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นความเสียหายและหนีท้ี่เป็น
สว่นตวัของทรัสตี 

(12.3) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรัสต์ 

 ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยน
สภาพไปจากทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้ด้วย 

(13) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม ข้อ 3(11) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกนัจนมิอาจ
แยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานว่าทรัพย์สินนัน้ รวมทัง้ทรัพย์สินที่ถกูเปลี่ยนรูปหรือ
ถกูเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนัน้และประโยชน์ใดๆ หรือหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการจดัการทรัพย์สินดงักล่าว 
เป็นของกองทรัสต์แตล่ะกองตามสดัสว่นของทรัพย์สนิท่ีน ามาเป็นต้นทนุท่ีปะปนกนั 

(14) การใช้อ านาจและการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่ 

(14.1) การท าธุรกรรมที่มิใช่เร่ืองที่ต้องท าเฉพาะตวัและไมจ่ าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี 

(14.2) การท าธุรกรรมที่โดยทัว่ไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวตัถุประสงค์ของการจัดการใน
ลกัษณะท านองเดียวกนักบักองทรัสต์จะพงึกระท าในการมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการแทน 

(14.3) การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปันผล 
หรือการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตี หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือนาย
ทะเบียนรายอื่นท่ีได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ด าเนินการได้  

(14.4) เร่ืองอื่นใดที่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 หรือ
ประกาศหรือข้อก าหนดอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบญัญตัิตามวรรคหนึง่ ให้การท่ีท าไปนัน้ผกูพนัทรัสตีเป็นการสว่นตวัไม่ผกูพนั
กองทรัสต์ 

(15) ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 3(14) ทรัสตีต้องเลอืกผู้ รับมอบหมายด้วย
ความรอบคอบและระมดัระวงั และต้องก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้วยความ
ระมดัระวงัและความเอาใจใส่ โดยต้องก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเก่ียวกบัการมอบหมายงานตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เร่ือง ระบบงาน การติดตอ่ผู้ลงทนุ และ
การประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี ดงันี ้

(15.1) การคดัเลือกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบคุลากรของผู้
ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและกองทรัสต์ 

(15.2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 

(15.3) การด าเนินการของทรัสตเีมื่อปรากฏวา่ผู้ที่ได้รับมอบหมายไมเ่หมาะสมที่จะได้รับมอบหมายงานอกี
ตอ่ไป  
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ทัง้นี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิของทรัสตีในกรณีดงักลา่ว
ได้ 

(16) ในการจดัการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ  3(14)  หากมีค่าใช้จ่าย
หรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้กบับคุคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สนิที่เป็นสว่นตวัของทรัสตีเอง
โดยชอบตามความจ าเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสทิธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแตส่ญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์จะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

 สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
บคุคลภายนอกที่มีทรัพยสทิธิหรือสทิธิใดๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสทิธิที่อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดยไมจ่ าต้องรอ
ให้มีการเลกิทรัสต์ และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลีย่นรูป หรือเปลีย่นสภาพทรัพย์สนิในกองทรัสต์เพื่อให้มี
เงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการดงักลา่วได้แตต้่องกระท าโดยสจุริต และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(17) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 3(17) จนกว่าทรัสตีจะได้ช าระหนีท้ี่มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่
เป็นหนีท้ี่อาจหกักลบลบหนีก้นัได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

(18) ในกรณีที่ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตีต้องรับ
ผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตผุลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ 
และหากทรัสตีได้จดัการตามที่ได้รับความเห็นชอบนัน้ด้วยความสจุริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์
แล้ว ทรัสตีไมจ่ าต้องรับผิดตามวรรคหนึง่ 

(19) ทรัสตีมีหน้าที่ดูแลให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยในกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ให้ทรัสตีด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(19.1)  ดแูลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

(19.2)  ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อ 3 (19) และ 3 (19.1) ให้ทรัสตี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามพ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อดแูล
รักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(19.3) ในกรณีที่หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์มี
ข้อก าหนดที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. มีค าสัง่ตามมาตรา 21 แหง่พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ 

(20) ทรัสตีมีหน้าที่ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) 
ด าเนินการในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง และประกาศอื่นที่
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เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด การติดตาม ดแูล และตรวจสอบข้างต้น 
ให้หมายความรวมถึงการท าหน้าที่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(20.1)  ดแูลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระท าโดยผู้จดัการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตัง้อยู่ 

(20.2) ติดตามดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้ รับ
มอบหมายรายเดิม และการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบหมายรายใหม ่ 

(20.3)  ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(20.4)  ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(20.5)  แสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และ
ผู้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลูของ
กองทรัสต์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

(21)  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที่ ดงันี  ้

(21.1) รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแตรู้่หรือพงึรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(21.2) ด าเนินการแก้ไข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร  

(22) ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็น
เพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ทัง้ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนีไ้ด้ ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 3 (5)   

(23) ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือด าเนินการใดๆ ในฐานะผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตัง้อยู่บนหลกั
แห่งความซื่อสตัย์สจุริต และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

(24) ทรัสตีมีหน้าที่จดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 
ด าเนินการแทนได้ โดยเมื่อมีการมอบหมายผู้อื่นเป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที่ก ากบัดแูลให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายดงักลา่วปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ เว้นแต่มีการ
จดัท าหลกัฐานตามระบบและระเบียบข้อบงัคบัของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบันายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 

(25) ทรัสตีหรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ต้องจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ หรือใบหนว่ยทรัสต์มอบให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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(26) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ออกหลกัฐานสทิธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรือ
ใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที่สญูหายลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ให้ทรัสตีมีหน้าที่ออกหรือ
ด าเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ภายในเวลาอนัควร  

 
4. ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการท าหน้าที่เป็นทรัสตี 

กองทรัสต์จะจ่ายคา่ธรรมเนียมทรัสตีในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยมีคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ 5.00 ล้านบาทตอ่ปี โดยจ่ายเป็นรายเดือนตลอดอายกุองทรัสต์ 
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8. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
1 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

1) งบดุล 

  
     (หนว่ย: บาท) 

รายการงบดุลที่ส าคัญ          31 ธ.ค. 2560 

สินทรัพย์        

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม                        2,140,000,000  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร                            135,627,905  

ลกูหนี ้  
                             17,829,445  

สนิทรัพย์อื่น                                   131,153  

รวมสินทรัพย์                          2,293,588,503  
        

หนีส้นิ  
     

 

เจ้าหนี ้  
                           101,146,763  

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย                                   953,973  

เงินมดัจ ารับจากคา่เชา่                              50,220,500  

เงินกู้ยืมระยะยาว                            590,000,000  

รวมหนีส้ิน                            742,321,236  
        

สินทรัพย์สุทธิ:  
     

 

ทนุจดทะเบียน       
   หนว่ยทรัสต์ 155,000,000 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ10 บาท                       1,550,000,000  

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์       
   หนว่ยทรัสต์ 155,000,000 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ10 บาท                       1,550,000,000  

ก าไรสะสม  
                               1,267,267  

สินทรัพย์สุทธิ                          1,551,267,267  
        

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท)                                   10.0081  

ค านวณจากจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หนว่ย)                       155,000,000  
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2) งบก าไรขาดทุน 

  
     (หนว่ย: บาท) 

รายการงบก าไรขาดทุนที่ส าคญั 
2560 

(22 - 31 ธ.ค.) 

รายได้จากเงนิลงทุน       

รายได้จากการให้เชา่และบริการ                                 2,808,287  

รายได้ดอกเบีย้                                      72,003  

รายได้อื่น                                            300  

รวมรายได้                                2,880,590  
        

ค่าใช้จ่าย        

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ฯ                                    293,713  

คา่ธรรมเนียมทรัสต ี                                    145,404  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                                     16,973  

คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์                                    36,296  

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ                                      48,399  

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ                                    407,865  

คา่ใช้จา่ยอื่น                                    257,331  

ต้นทนุทางการเงิน                                    407,342  

รวมค่าใช้จ่าย                                1,613,323  
        

รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                1,267,267  
        
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน                              1,267,267  
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3) งบกระแสเงนิสด 

  
     (หนว่ย: บาท) 

รายการงบกระแสเงนิสดที่ส าคัญ 
2560 

(22 - 31 ธ.ค.) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
      

การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน                       1,267,267  

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานให้เป็น                                     

   เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน:                                       

   การซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์               (2,140,000,000) 

   ต้นทนุทางการเงิน                           407,342  

   การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ                    (2,743,857) 

   การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากดอกเบีย้                            (7,588) 

   การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากกรมสรรพากร                   (15,078,000) 

   การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์อื่น                        (131,153) 

   การเพิ่มขึน้ในเจ้าหนีอ้ื่น                    100,739,421  

   การเพิ่มขึน้ในคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย                           953,973  

   การเพิ่มขึน้ในเงินมดัจ ารับจากคา่เช่า                      50,220,500  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน                (2,004,372,095) 
        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   

    
เงินสดรับจากการขายหนว่ยทรัสต์   

              1,550,000,000  

เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว   
                 590,000,000  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ                  2,140,000,000  
        
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิ่มขึน้สุทธิ                    135,627,905  

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด   
                                   -  

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด                       135,627,905  
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4) อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท)      1,551,267,2
67  

อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อย
ละ) 

0.11  

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด  
   (ร้อยละ) 

 
 

0.19  

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุระหวา่งงวด  
   ตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ)*    82.77  

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (บาท)     1,551,267,267  
        

* มลูคา่การซือ้ขายเงินลงทนุระหวา่งงวดไมไ่ด้รวมเงินฝากธนาคาร
และค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตามระยะเวลาที่มีอยูใ่น
ระหวา่งงวด 

   

 
 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของกองทรัสต์ 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 
(วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

1) ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีการ
ด าเนินงานรวมจ านวน 10 วนั  กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสทุธิทัง้สิน้ 1.27 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้
รวมจ านวน 2.88 ล้านบาท และรายจ่ายรวมจ านวน 1.61 ล้านบาท    

โดยรายได้รวมประกอบด้วย รายได้คา่เช่าและบริการจ านวน 2.81 ล้านบาท โดยเป็นรายได้คา่เช่าจากโครงการ 
JWD จ านวน 2.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.24 ของรายได้รวม และเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจาก
โครงการทิพย์ 7 จ านวน 0.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.25 ของรายได้รวม  โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุทัง้หมดมีผู้ เช่าอยูเ่ต็ม อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 100  

ส าหรับคา่ใช้จ่ายรวมโดยหลกัประกอบด้วย ต้นทนุทางการเงินจ านวน 0.41 ล้านบาท ซึง่เป็นดอกเบีย้จ่ายจาก
การกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 590.00 ล้านบาท จากสถาบนัการเงิน  นอกจากนี ้กองทรัสต์ยงัมีค่าใช้จ่ายจาก
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ
ที่ช าระให้กับผู้ตรวจสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมทรัสตี   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ด าเนินงาน เป็นต้น  
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2) ฐานะทางการเงนิ  

• สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,293.59 ล้านบาท โดยหลกั
เป็นเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2,140.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.30 ของสินทรัพย์รวม   
และเงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 135.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.91 ของสนิทรัพย์รวม    

• หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีหนีส้ินรวมจ านวน 742.32 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วย
เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 590.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.48 ของหนีส้นิรวม  เงินกู้ยืมระยะยาว
เป็นการกู้ยืมจาก ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เพื่อใช้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ โดยมี
เง่ือนไขในการช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน และช าระคืนเงินต้นครัง้เดียวทัง้จ านวนภายในเดือน
ธนัวาคม 2565 ในขณะท่ีเงินมดัจ าคา่เช่าและคา่บริการจ านวน 50.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.77 
ของหนีส้นิรวม เป็นเงินมดัจ าที่ได้รับจากผู้ เช่าโครงการ JWD และโครงการทิพย์ 7   

• สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิทัง้สิน้ 1,551.27 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่
ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ านวน 1,550.00 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 1.27 ล้านบาท จาก
การด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมี
การด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 10 วนั  
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เอกสารแนบ 1  ประวัติกรรมการและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานเกี่ยวกบัการดูแลจัดการกองทรัสต์ 
 
กรรมการ 
ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ 

1 นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านสอบบญัชี  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บญัชี (ต้นทนุ)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2545 
- หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
(ปปร.รุ่นที่ 11)  
สถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.รุ่นที่ 1)  
สถาบนัวิทยากา รตลาดทนุ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากดั 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (2560 – ปัจจุบนั) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (2559 – 2560) 

 

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 

 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – ปัจจุบนั) 

 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (2556 – ปัจจุบนั) 

 

กลุม่อตุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์กระดาษ  

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ทีป่รึกษา (2555 – ปัจจุบนั) 

 

วิชาชีพบญัชีด้านผู้ท าบญัชี สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

กรรมการ (2555 – ปัจจุบนั) 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ 
บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – 2558) 

 

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร (2522 – 2555) 

2 นายไพสิฐ แก่นจนัทน์ กรรมการ - ปริญญาโท Executive MBA  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท Development 

Administration,  
Western Michigan University 
Michigan สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท Political Science  

Western Michigan University 
Michigan สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
นกับริหารระดบัสงูธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม 
รุ่น 1 (นมธ. 1) 
- Certificate in Hotel Real Estate 

Investment & Asset Management 
2008  
Cornell University สหรัฐอเมริกา 
- Risk Management Committee 

Program (RMP) 4/2014  

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้จากดั (มหาชน) 

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร (2559 – ปัจจุบนั) 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (2556 – ปัจจุบนั) 

 

Hospitality Advisory Services (Thailand) 

Principal (2553 - 2559) 

 

Marriott Hotels & Resorts Asia 

Chief Representative Hotel Development Thailand (2553 – 2555) 

 

TCC Hotel Group & TCC Land Development 

SEVP & Chief Investment/Operation Officer (2550 – 2552) 

 

บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ (2549) 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
- Role of Compensation Committee 

Program (RCC) 18/2014 
- Role of Nomination and Governance 

Committee Program (RNG) 6/2014 
- Advance Audit Committee Program 
(AACP) 13/2013 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
 

บริษัท ดิเอราวณักรุ๊ป จากดั (มหาชน) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ธุรกิจโรงแรม (2539 – 2549) 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จ ากดั 

ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการกองทนุ (2538-2539) 

 

บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (2531-2538) 

 

3 เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี เภสชัศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท ทโูฟร์ทรี จ ากดั 

ทีป่รึกษา (2553 – ปัจจุบนั) 

 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั 

กรรมการผู้จดัการ (2549 – 2553) 

 

บริษัท เทิร์นอะราวด์ จ ากดั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (2545 – 2549) 

 

บริษัท เงินทนุสินเอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

Assistant Vice President (2542 – 2545) 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ 
บริษัท คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด 

ผู้จดัการ (2541 – 2542) 

4 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู กรรมการ - ปริญญาโท บริหารการจดัการ (MBA) 
Ashland University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD)   

 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
กรรมการผู้จดัการ (2557 – 2559) 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้อ านวยการอาวโุส (2546 – 2557) 
 
บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จ ากดั (มหาชน) 
ผู้บริหารระดบัสูงทางการเงิน (2544 – 2546) 

5 

 

 

 

 

นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒิุ กรรมการ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรติ
นิยม) สาขาการบริหารการเงิน Lubin 
School of Business, Pace University, 
New York สหรัฐอเมริกา 
- Diploma in Finance University of 

California Berkeley สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
และการธนาคาร  คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการ (2560 – ปัจจุบนั) 
กรรมการผู้จดัการ (2559 - ปัจจุบนั) 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผู้จดัการทัว่ไปและผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (2558 – 2559) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ผู้อ านวยการ – ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (2555 – 2558) 
 
ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้อ านวยการ – ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (2550 – 2555) 
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ผู้บริหาร 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
1 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ปริญญาโท บริหารการจดัการ (MBA) 

Ashland University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 204/2015 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการไทย (IOD)   

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั) 
 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
กรรมการผู้จดัการ (พ.ค. 2557 – ก.ค. 2559) 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้อ านวยการอาวโุส (ส.ค. 2546 – เม.ย. 2557) 
 
บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จ ากดั 
ผู้บริหารระดบัสูงทางการเงิน (2544 – 2546) 
 
• บริหารจดัการทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
• พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองในโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั รวมทัง้พิจารณาผลิตภณัฑ์ทางด้านตลาด
ทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืนๆที่
เหมาะสม 

• บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีการกล่าวถึงเป็นพิเศษช่วยด าเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไขหนีส้ินและทรัพย์สินโดยเฉพาะอสงัหาริมทรัพย์ 

• บริหารจดัการ วางแผน ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจของ
บริษัท วางนโยบายการบริหารจัดการลูกหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
การค้าระหว่างประเทศ การบริหารกระแสเงินสด และปรับปรุง
โครงสร้างหนีข้องบริษัทโดยรวม 

2 นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒิุ กรรมการผู้จดัการ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรติ
นิยม) สาขาการบริหารการเงิน Lubin 
School of Business, Pace University, 
New York สหรัฐอเมริกา 
- Diploma in Finance University of 

California Berkeley สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การธนาคาร   คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการ (ก.พ.2560 - ปัจจุบนั) 
กรรมการผู้จดัการ (ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั) 
 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผู้จัดการทั่วไปและผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (มี.ค. 2558 - ส.ค. 
2559) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ผู้อ านวยการ – ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (ส.ค. 2550 - ก.พ. 2558) 
 
ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้อ านวยการ – ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (เม.ย. 2550 - ก.ค. 2555) 
• บริหารงาน ควบคุม ติดตามและดูแลการด าเนินงาน ในฐานะ

ผู้จดัการกองทรัสต์ให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
• จดัท างบลงทนุ การศกึษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Feasibility Study) และแบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model) 
และการประมาณการทางการเงิน (Financial Projection) 

• จัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ ที่เหมาะสมพร้อมทัง้จัดหาเคร่ืองมือ
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม และเปรียบเทียบต้นทุน
ทางการเงิน ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างมลูคา่สงูสดุกบั
กิจการ 

• ควบคมุการเบิกจา่ยให้เป็นไปตามประมาณการ 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
• บริหารกระแสเงินสดจากการด าเนินการ และสภาพคลอ่ง ให้เป็นไป

ตามแผนการด าเนินงาน และแผนการกู้ ยืมและการช าระคืนเงินกู้
และดอกเบีย้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาเงินกู้  และสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ ถือหุ้น 

• ให้ค าปรึกษาด้านการเงินกับกลุ่มลกูค้าขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรม
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า 
นิคมอุสาหกรรม และการจัดตัง้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวม
ถึงทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

3 นางสาวญาณิชศา ชาตวิฒิุกอบกลุ ผู้ อ านวยการฝ่ายการเงินและ

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
University of Massachusetts Boston 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการ
บญัชีและการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  
University of Massachusetts Boston 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอนัดบั 

1) สาขาการเงินและการธนาคาร คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ (ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั) 
 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ (ม.ค. 2559 - ส.ค. 2559) 
 
ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้อ านวยการ – นกัวิเคราะห์สินเชือ่อาวโุส (เม.ย. 2558 – ม.ค. 2559) 
 
ธนาคารอาร์ เอช บี จ ากดั  
ผู้จดัการฝ่ายพิจารณาสินเชือ่ (ก.ย. 2557 – เม.ย. 2558) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ – ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (ก.พ. 2557 – ก.ย. 2557) 
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
• ร่วมจัดท าและบริหารจัดการงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์  

น าเสนอรายงานการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่
เกิดขึน้จริงกบังบประมาณที่วางแผนไว้  

• วางแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื่อสนบัสนนุนโยบายการลงทนุของ
กองทรัสต์  รวมทัง้บริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินและ
โครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์  ประสานงานและติดตามการ
ด าเนินการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของกองทรัสต์  

• วางแผนงานนักลงทนุสมัพนัธ์ประจ าปี จดัเตรียมข้อมลูที่เก่ียวข้อง
กับกองทรัสต์และสื่อสารแก่ผู้ ถือหน่วย นักลงทนุสถาบนั นักลงทุน
รายบุคคล นักวิเคราะห์ ผู้ สื่อข่าว และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
ภายใต้แนวทางและข้อปฏิบตัิในการเปิดเผยข้อมลู 

• ดูแลกลุ่ มลูก ค้ า ธุ ร กิ จขนาด ใหญ่ ในอุตสาหกร รมพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน วิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจและ
การเงินของลกูค้า วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility 
Study) ให้ค าแนะน าและน าเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินและบริการ
ของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดเงิน
และตลาดทนุ 

4 นายพงษ์ธร สจุีรพนัธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี - ปริญญาโท สาขาการก ากบัดแูลกิจการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) 
มหาวิทยาลยัราชภฎั นครศรีธรรมราช 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี (ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั) 
 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี (ก.ย. 2558 - ก.ย. 2559) 
 
บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ( เม.ย. 2557 - ส.ค.2558) 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท อคัรา ไมน่ิง จ ากดั  
เจ้าหนา้ทีบ่ญัชีอาวโุส ( ต.ค.2544 - ก.พ. 2554) 
 
• จดัเตรียมข้อมลูปิดงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี

เพ่ือรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
• สอบทานรายงานภาษีตา่ง ๆ ในแตล่ะเดือนเพื่อน าสง่สรรพากร 
• จดัเตรียม ภ.ง.ด 50 และ ภ.ง.ด 51 
• ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมผู้จัดการ

กองทรัสต์ และคา่ธรรมเนียมทรัสตีตามอตัราที่ก าหนด 
• ตรวจสอบรายการการจา่ยเงิน และรายการรับเงินประจ าเดือน 

5 นางสาวองัคณา เทพประเสริฐวงัศา ผู้ อ านวยการฝ่ายกฎหมาย

และก ากบั 

การปฏิบตัิงาน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  
สาขาการเงิน Webster University, 
Missouri สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบติังาน  
(ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั) 
 
บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน)  
ทีป่รึกษาประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร งานด้านเลขานกุารบริษัท 
(ม.ค. - พ.ค. 2560) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (ส.ค. 2552 - ม.ค. 2557) 
ผู้อ านวยการ – ผู้จดัการงานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - ผู้จดัการทีมงานกรรมการ 
 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
เลขานกุารบริษัท (ก.ย. 2550 -เม.ย. 2552) 
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ ากดั  
ผู้อ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ (ม.ค.2544 - ส.ค.2550) 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธ ารงค์ จ ากดั (มหาชน)  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ (ส.ค.2539 - ธ.ค.2543) 
 
• จดัเตรียมหนังสือนัดประชมุ มติที่ประชมุ และรายงานการประชมุผู้

ถือหุ้น 
• จดัเตรียมและดแูลการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
• จัดเตรียมรายงานการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลเก่ียวกับการ

ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูล
กรรมการในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และรายงานประจ าปี 

• จดัให้มีรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ 
• จดัประชมุคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย  
• จดัเตรียมหนังสือนัดประชมุ เอกสารประกอบวาระการประชมุ และ

รายงานการประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย  
• จัดเก็บหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบวาระการประชุม และ

รายงานการประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
• จัดเก็บเอกสารส าคัญ ได้แก่ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณฑ์สนธิ 

ข้อบงัคบับริษัท 
• ให้ค าแนะน าคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ในเร่ืองการ

ปฏิบัติ และการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามหลักก ากับกิจการที่ดี  
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการบริษัทจดทะเบียน  
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
6 นางสาวจาฏพุจัน์ อทุวนิช ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการเงิน  

Curtin University of Technology 

ออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงิน, การ
คลงั, การค้าระหวา่งประเทศ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  (พ.ย. 2560 – ปัจจุบนั) 
 
ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่, สาขากรุงเทพฯ 
ผู้อ านวยการ – ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (ต.ค. 2547 – ต.ค.2560) 
 
ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์อาวโุส (ม.ค. 2545 – ต.ค.2547) 
 
• จัดท าการศึกษาและวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Feasibility Study) และแบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model) 
และการประมาณการทางการเงิน (Financial Projection) 

• ให้ค าปรึกษาด้านการเงินกับกลุ่มลกูค้าขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรม
พลงังาน ปิโตรเคมี และอตุาสหากรรมการผลิต 

• ให้ค าปรึกษาและจดัหาแหล่งเงินทนุและเงินกู้ที่เหมาะสมพร้อมทัง้
เคร่ืองมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประ
โยชนืสงูสดุกับโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทนุของกลุม่
ลกูค้า 
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รายละเอียดบริษัทย่อย 
 

- ไม่มี   - 
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
 
ผู้จัดการกองทรัสต์อยู่ระหว่างการจัดหาผู้ตรวจสอบภายใน   

ส าหรับผู้ควบคุมการปฏิบตัิงาน (Compliance) โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ และผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 
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รายงานการประเมินทรัพย์สิน 
 

- โปรดพิจารณาสรุปสาระส าคญัของรายงานการประเมินทรัพย์สินในหน้า 42 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
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9.  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

- ไม่ม ี   - 
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