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ค าจ ากดัความ 
 

กองทรัสต์ หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์    
เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

กลุม่ JWD หมายถึง กลุม่บริษัทท่ีประกอบด้วย (1) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั (2) บริษัท 
เบญจพรแลนด์ จ ากดั (3) บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั และ (4) บริษัท 
ดาต้าเซฟ จ ากดั 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โครงการ JWD หมายถึง โครงการตา่ง ๆ ที่กลุม่ JWD เป็นผู้พฒันาขึน้ ได้แก่  
(1)  โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะ

เรียกวา่ “โครงการเจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค”)  
(2)  โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ  
(3)  โครงการดาต้าเซฟ  

โครงการทิพย์ 7 หมายถึง โครงการทิพย์  7 ซึ่งตัง้อยู่ที่ เลขที่  789/9 789/11 789/12 789/13 และ 
789/14 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัสตี หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

ทิพย์โฮลดิง้ หรือ TIP หมายถึง บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั 

ประกาศที ่กข.1/2553 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  กข. 
1/2553 เร่ือง ระบบงาน การติดตอ่ผู้ลงทนุ และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไป
ของทรัสตี ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศที ่กร.14/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  กร.  
14/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศที ่ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศที่ สช.29/2555 หมายถึง ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ 
สช. 29/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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หน้าที่ 3 

ค าจ ากดัความ (ต่อ) 
 

ผู้จดัการกองทรัสต์           
หรือ บริษัทฯ 

หมายถึง บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้ เช่าหลกั หมายถึง บริษัทในกลุ่ม  JWD ที่ท าสัญญาเช่าทรัพย์สินในโครงการ JWD กับ
กองทรัสต์ ได้แก่ (1) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั (2) บริษัท แปซิฟิค 
ห้องเย็น จ ากดั และ (3) บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั  

พระราชบญัญตัิทรัสต์ฯ  หมายถึง พระราชบญัญตัิทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 และที่มีการแก้ไข
เพิ่มติม 

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ  หมายถึง พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มติม 

ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

BJL หมายถึง บริษัท เบญจพรแลนด์ จ ากดั 

DTS หมายถึง บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั 

JPAC หมายถึง บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั 

JWD หมายถึง บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

PCS หมายถึง บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั 

TIP หมายถึง บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั 
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หน้าที่ 5 

สาระส าคัญของกองหน่วยทรัสต์ 
 
ข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ 
 

ช่ือกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  

ช่ือกองทรัสต์ (ภาษาองักฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate 
Investment Trust 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ AIMIRT 
ผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) 
ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 
(โครงการทิพย์ 7) 
มลูคา่ที่ตราไว้ 10 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,550,000,000 บาท 
อายกุองทรัสต์ ไมม่ีก าหนดอาย ุ
ประเภทของกองทรัสต์ ไม่ใ ห้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน

หนว่ยทรัสต์ 
 
ข้อมูลส าคัญของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน ณ วันสิน้รอบปีบัญชี 
 
(1) ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเป็นอาคารห้องเย็นและอาคารสินค้า มี
รายละเอียดแยกตามโครงการตามที่ระบใุนตารางข้างท้ายนี ้  

โครงการ ประเภท
ทรัพย์สิน 

จ านวน 
(ยูนิต) 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตารางเมตร) 

อัตราค่า
เช่าพืน้ที่ 
(ร้อยละ) 

อายุ
อาคาร
เฉล่ีย 
(ปี) /1 

1 โครงการ JWD: เป็นการลงทนุในกรรมสิทธ์ิที่ดิน อาคารห้องเย็น สงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวกบัการท าความเย็น และอาคารคลงัสินค้า โดยมี
ผู้ เชา่หลกั ได้แก่ PCS JPAC และ DTS  

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  
(อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร) 

อาคารคลงั
ห้องเย็น 

2 17,562.00 100.00% 5.67 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

อาคารคลงั
ห้องเย็น 

2 12,766.40 100.00% 4.13 

• โครงการดาต้าเซฟ  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  

อาคาร
คลงัสินค้า 

1 9,288.00 100.00% 5.16 

รวมโครงการ JWD 5 39,616.40 100.00% 5.05 
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หน้าที่ 6 

โครงการ ประเภท
ทรัพย์สิน 

จ านวน 
(ยูนิต) 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตารางเมตร) 

อัตราค่า
เช่าพืน้ที่ 
(ร้อยละ) 

อายุ
อาคาร
เฉล่ีย 
(ปี) /1 

2 โครงการทพิย์ 7: เป็นการลงทนุในกรรมสิทธ์ิที่ดิน และอาคารคลงัสินค้า และน าออกให้เชา่พืน้ที่ 

• โครงการทิพย์ 7  
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

5 21,651.10 100.00% 3.75 

รวมโครงการทพิย์ 7 5 21,651.10 100.00% 3.75 
รวมทุกโครงการ 10 61,267.50 100.00% 4.59 

หมายเหต ุ /1 อายอุาคารเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอายอุาคารถ่วงน ้าหนกัด้วยพืน้ทีอ่าคารในทกุโครงการ 

 
(2) การประเมินและสอบทานราคาประเมินครัง้ล่าสุด 

ราคาประเมินและราคาสอบทานการประเมินมลูค่าของทรัพย์สินนี ้จดัท าขึน้โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ เป็น
ราคาประเมินบนทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

โครงการ 
ราคาประเมินตามโครงสร้างกองทรัสต์
ด้วยวธีิรายได้ (Income Approach)  

(ล้านบาท) /1 

โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 
(อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร) 

936.20 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

644.42 

โครงการดาต้าเซฟ 
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

198.10 

โครงการทิพย์ 7 
(อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ) 

628.00 

รวม 2,406.72 

หมายเหต:ุ /1 ข้อมูลราคาสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีก่องทรัสต์ลงทนุของ บริษัท ริช แอพไพรซลั จ ากดั ประเมินมูลค่า 
ณ วนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2561 ยกเว้นโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) ที่ใช้ราคาที่ลงทนุในวนัที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561  
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ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัที่เหมาะสม และยัง่ยืนในระยะยาวให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยรูปแบบการน าทรัพย์สินออก
ให้เช่าสามารถ แบง่รูปแบบการน าทรัพย์สนิออกให้เช่าได้เป็น 2 ประเภท ซึง่มีลกัษณะสญัญาเช่า ดงันี ้

 (1)  การน าทรัพย์สินในโครงการ JWD ออกให้ผู้ เช่าหลกั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม JWD เช่าระยะยาว โดยส าหรับ
โครงการดาต้าเซฟ โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค มีระยะเวลาการเช่า  10 ปี นบัตัง้แต่วนัท า
สญัญาเช่า (วนัที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560) สว่นโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) มีระยะเวลาการเช่า 9 ปี 
5 วัน นับตัง้แต่วันท าสญัญาเช่า (วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561) ทัง้นี ้ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (รวมสว่นขยายเพิ่มเติม) กองทรัสต์มีสทิธิการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไปได้ 2 คราว คราวละ 10 ปี ซึ่งรวม
รายได้คิดเป็นอตัราสว่นประมาณร้อยละ 74.27 ของรายได้รวมทกุโครงการ  

(2)  การน าทรัพย์สินในโครงการทิพย์ 7 ออกให้ผู้ เช่ารายย่อยเช่า โดยระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ สว่นใหญ่
เป็นสญัญาเช่าและบริการที่ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ทัง้นี ้การให้เช่าประเภทนี ้มีรายได้คิดเป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 
25.73 ของรายได้รวมทกุโครงการ  

 
เหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ในปีที่ผ่านมา 

กองทรัสต์ได้จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็น    
ทรัสตีของกองทรัสต์ และแตง่ตัง้บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 
2560 โดยมีเหตกุารณ์ที่มีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานของกองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

9 มกราคม พ.ศ. 2561  หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์ลงนามสญัญาซือ้ขายสิ่งปลกูสร้างกบั JWD ได้แก่ อาคารคลงัห้องเย็นใน
โครงการ JPAC อาคาร 2 ตัง้อยู่ที่ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจะทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิอาคารคลังห้องเย็น รวมถึง
สงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ของโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) จาก 
JWD  

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการกู้ยมืเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวม จ านวน 698.00 ล้านบาท เพื่อ
ใช้สนบัสนุนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์  ซึ่งค านวณเป็นอตัราส่วนการกู้ ยืมเงิน เท่ากับร้อยละ  27.73 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม และสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินและข้อปฏิบตัิอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับสญัญาเงินกู้ ได้อย่างครบถ้วน  
ทัง้นี ้การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศที่ ทจ.49/2555  ซึ่งไม่เกินอัตราส่วนร้อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
 
 



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

หน้าที่ 8 

ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

นับตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันจัดตัง้กองทรัสต์) กองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ รวม 4 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ครัง้ที่ ผลการด าเนินงาน อัตราผลประโยชน์
ตอบแทน 

วันจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1 22 ธนัวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 0.1926 12 มิถนุายน 2561 
2 1 เมษายน 2561 - 30 มิถนุายน 2561 0.1861 5 กนัยายน 2561 
3 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กนัยายน 2561 0.1902 4 ธนัวาคม 2561 
4 1 ตลุาคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 0.1985 22 มีนาคม 2562 

 
ค่าธรรมเนียม 

ในปี พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายสรุปได้ ดงันี ้

ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย มูลค่ารายการ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ
ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

(สิน้ปี) 
1)  คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์   

• คา่ธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจดัการกองทรัสต์ 10.81 0.62 

• คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 0.93 0.05 

• คา่ธรรมเนียมพเิศษ 1.36 0.08 

2) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ (คา่ดแูลระบบสาธารณปูโภค
สว่นกลาง) 

2.22 
 

0.13 
 

3) คา่ธรรมเนยีมทรัสต ี 5.34 0.30 
 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
(1) ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์สามารถท ารายได้จากการลงทนุ
สทุธิทัง้สิน้จ านวน 125.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 124.19 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2560  ทัง้นี ้เนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 กองทรัสต์
ได้จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท าให้กองทรัสต์มีการรับรู้ผลการด าเนินงานเพียง 10 วนั คือ ตัง้แต่วนัที่ 22 
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ในขณะท่ีในปี พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีการรับรู้ผล
การด าเนินงานเต็มปี โดยกองทรัสต์มีรายได้รวมจ านวน 175.75 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย  

(1) รายได้จากการให้เช่าและบริการจ านวน 175.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.65 ของรายได้รวม  โดยเป็น
รายได้คา่เช่าจากโครงการ JWD จ านวน 131.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.61 ของรายได้รวม และ รายได้คา่เช่าและบริการ
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จากโครงการทิพย์ 7 จ านวน 44.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.05 ของรายได้รวม  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุทัง้หมดมผีู้
เช่าอยูเ่ต็ม มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีตลอดทัง้ปีอยูท่ี่ร้อยละ 100 

(2) รายได้ดอกเบีย้จ านวน 0.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของรายได้รวม   

กองทรัสต์มีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 50.29 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วย ต้นทนุทางการเงินจ านวน 24.92 ล้านบาท ซึง่
เป็นดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 698.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.18 ของรายได้รวม   
นอกจากนี ้กองทรัสต์ยงัมีค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ และคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น  

ทัง้นี ้กองทรัสต์ยงัมีก าไรสทุธิที่เกิดขึน้และยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จ านวน  0.06 ล้านบาท จากการ
บริหารจดัการสภาพคลอ่งสว่นเกินของกองทรัสต์ด้วยการลงทนุในพนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน และหนว่ยลงทนุ เป็นต้น รวมถึง
ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 165.20 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ประจ าปี  สง่ผลให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานอยูท่ี่ 290.72 ล้านบาท 

     
(2) ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ 

สนิทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีสนิทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,517.05 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วย

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 2,406.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.62 ของสินทรัพย์รวม  เงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรมจ านวน 80.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 ของสินทรัพย์รวม  และเงินสดและเงิน
ฝากธนาคารจ านวน 19.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่า
ยตุิธรรม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพิ่มขึน้จากสิน้ปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 266.72 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่เกิดจากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี รวมทัง้การลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561   

หนีส้นิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีหนีส้นิรวมจ านวน 763.25 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 698.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.45 ของหนีส้นิรวม เพิ่มขึน้จากสิน้ปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 
108.00 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้สนบัสนนุการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเงินกู้ ยืมระยะยาวทัง้หมดคิดดอกเบีย้ด้วยอตัราดอกเบีย้ MLR ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุใน
สญัญาเงินกู้  มีเงื่อนไขการช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน และช าระคืนเงินต้นครัง้เดียวทัง้จ านวนภายในเดือนธนัวาคม 2565    

อตัราสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เทา่กบัร้อยละ 27.73 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม 
ซึ่งยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งระบุไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 
หรือไมเ่กินร้อยละ 60 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (Investment Grade) 
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 สนิทรัพย์สทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีสนิทรัพย์สทุธิทัง้สิน้ 1,753.80 ล้านบาท ประกอบด้วยทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์จ านวน 1,550.00 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 203.80 ล้านบาท มีสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 11.3148 
บาท 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

 
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีความเสี่ยง โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย

ปัจจยัความเสีย่งรวม 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ความเสีย่งที่เก่ียวกบักองทรัสต์หรือการด าเนินการของกองทรัสต์  

• ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

• ความเสีย่งจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

• รายได้ของกองทรัสต์ขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงินของผู้ เช่าพืน้ท่ีและการตดัสนิใจตอ่อายสุญัญาเช่าและสญัญา
บริการเมื่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่าสิน้สดุลง 

• ความเสีย่งจากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกั หรือไมไ่ด้รับบริการสิง่อ านวยความ
สะดวกและสาธารณปูโภคสว่นกลาง เนื่องจากคูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ 

• ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน 

(2)  ความเสีย่งที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์  

• ความเสีย่งจากการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การจดัหาผู้ เช่าพืน้ท่ี อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของกลุ่มผู้ เช่าหลกั และความเสี่ยงในการสญูเสียกลุ่มผู้ เช่าหลกัซึ่งอาจท าให้
รายได้ของกองทรัสต์เปลีย่นแปลงไป 

• ความเสีย่งเก่ียวกบัใบอนญุาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของผู้ เช่าหลกั 

 (3) ความเสีย่งที่เก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

• ความเสีย่งจากกรณีทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุถกูเวนคืน 

• ความเสี่ยงเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้ อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 
รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ 

• ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั 

(4)  ความเสีย่งที่เก่ียวกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์  

• ความเสีย่งจากราคาหนว่ยทรัสต์อาจลดลงหลงัจากเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 



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

หน้าที่ 11 

• ความเสีย่งเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหนว่ยทรัสต์น้อยกวา่ผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่
ลงทนุ 

• ความเสีย่งด้านภาษีและคา่ธรรมเนียม 

ทัง้นี ้รายละเอียดของแตล่ะปัจจยัความเสีย่งในแตล่ะด้านนัน้ ได้ระบไุว้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 5 “ปัจจยัความเสีย่ง” 
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ส่วนที่ 2 
การด าเนินกจิการของกองทรัสต์ 
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1.  ข้อมูลทั่วไป 

 
ช่ือกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
ช่ือกองทรัสต์ (ภาษาองักฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ AIMIRT 
ผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 
(โครงการทิพย์ 7) 
มลูคา่ที่ตราไว้ 10 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,550,000,000 บาท 
อายกุองทรัสต์ ไมม่ีก าหนดอาย ุ
ประเภทของกองทรัสต์ ไม่ใ ห้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน

หนว่ยทรัสต์ 
 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

 
2.1 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิทรัสต์ฯ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทนุ ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เสนอขายตอ่ประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 และน าหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วเข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการน าหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถท าการซือ้/ขายหน่วยทรัสต์ผ่าน
ระบบ “การซ้ือ/ขายหน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาด
หลกัทรัพย์  

กองทรัสต์น าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ไปลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์ได้
น าทรัพย์สนิหลกัดงักลา่วนีไ้ปจดัหาผลประโยชน์ ไมว่า่จะเป็นการให้เช่า การให้ใช้พืน้ท่ีที่มีการเรียกเก็บคา่ตอบแทน และการ
ให้บริการที่เก่ียวข้องกบัการเช่าหรือให้ใช้พืน้ที่หรือทรัพย์สินที่ให้เช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นคลงัสินค้า
ดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมายหรือแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ด าเนินการได้ โดยการ
มอบหมายหรือแตง่ตัง้จะเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญานี ้กฎหมาย และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 

การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคมุและก ากบัดแูล
โดยทรัสตี เพื่อให้การด าเนินงานของผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
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หลกัเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ ประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กองทรัสต์ได้จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็น    
ทรัสตีของกองทรัสต์ และแตง่ตัง้บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 
2560 โดยมีเหตกุารณ์ที่มีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานของกองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

9 มกราคม พ.ศ. 2561  หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์ลงนามสญัญาซือ้ขายสิ่งปลกูสร้างกบั JWD ได้แก่ อาคารคลงัห้องเย็นใน
โครงการ JPAC อาคาร 2 ตัง้อยู่ที่ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจะทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิอาคารคลังห้องเย็น รวมถึง
สงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องของโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) จาก 
JWD  
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2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเป็นอาคารห้องเย็นและอาคารสินค้า มี
รายละเอียดแยกตามโครงการตามที่ระบใุนตารางข้างท้ายนี ้  

โครงการ ประเภท
ทรัพย์สิน 

จ านวน 
(ยูนิต) 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตารางเมตร) 

อัตราค่า
เช่าพืน้ที่ 
(ร้อยละ) 

อายุ
อาคาร
เฉล่ีย 
(ปี) /1 

1 โครงการ JWD: เป็นการลงทนุในกรรมสิทธ์ิที่ดิน อาคารห้องเย็น สงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวกบัการท าความเย็น และอาคารคลงัสินค้า โดยมี
ผู้ เชา่หลกั ได้แก่ PCS JPAC และ DTS  
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โครงการ ประเภท
ทรัพย์สิน 

จ านวน 
(ยูนิต) 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตารางเมตร) 

อัตราค่า
เช่าพืน้ที่ 
(ร้อยละ) 

อายุ
อาคาร
เฉล่ีย 
(ปี) /1 

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  
(อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร) 

อาคารคลงั
ห้องเย็น 

2 17,562.00 100.00% 5.67 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

อาคารคลงั
ห้องเย็น 

2 12,766.40 100.00% 4.13 

• โครงการดาต้าเซฟ  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  

อาคาร
คลงัสินค้า 

1 9,288.00 100.00% 5.16 

รวมโครงการ JWD 5 39,616.40 100.00% 5.05 
2 โครงการทพิย์ 7: เป็นการลงทนุในกรรมสิทธ์ิที่ดิน และอาคารคลงัสินค้า และน าออกให้เชา่พืน้ที่ 

• โครงการทิพย์ 7  
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

5 21,651.10 100.00% 3.75 

รวมโครงการทพิย์ 7 5 21,651.10 100.00% 3.75 
รวมทุกโครงการ 10 61,267.50 100.00% 4.59 

หมายเหต ุ /1 อายอุาคารเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอายอุาคารถ่วงน ้าหนกัด้วยพืน้ทีอ่าคารในทกุโครงการ 

2.4.2 ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

(1) อาคารคลังห้องเยน็และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการท าความเยน็ 

อาคารคลงัห้องเย็นและอปุกรณ์ที่เก่ียวกบัท าความเย็น ตัง้อยูใ่นท าเลที่เป็นยทุธศาสตร์ที่ส าคญัเหมาะแกก่ารเป็น
ศนูย์เก็บและกระจายวตัถดุิบและสินค้าแช่แข็งที่ดี อาคารคลงัห้องเย็นสามารถรองรับการจดัการสินค้าที่ต้องการความเย็น
อุณหภูมิระหว่าง -22 ถึง 20 องศาเซลเซียส โดยเป็นระบบท าความเย็นจากระบบส่วนกลางจ่ายให้กับพืน้ที่ต่าง  ๆ การ
ออกแบบตวัอาคารค านึงถึงระยะห่างของช่วงเสา อาคารมีความกว้างประมาณ 50 - 140 เมตร และมีความยาวตัง้แต่ 90 - 
120 เมตร มีการจดัแบง่พืน้ท่ีภายในมีการแบง่แยกห้อง โดยค านงึถึงการใช้งานและการปฏิบตัิการท่ีสะดวก คลอ่งตวั  มีความ
ปลอดภยั ลดปัญหาในการขนถ่ายสินค้าเข้าและออก ที่อาจเกิดขึน้ได้ในช่วงเวลาที่มีการใช้บริการของลกูค้าจ านวนมาก พืน้
อาคารมีความทนทานตอ่การใช้งาน สามารถรับน า้หนกัได้ 5 ตนั ตอ่ตารางเมตร และมีเพดานสงูถึง 9 เมตร ซึง่เหมาะกบัการ
น าสินค้าเข้าและออก และการขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทกุ ซึ่งอาคารคลงัสินค้าถกูออกแบบให้มีประตสู าหรับขนถ่ายสินค้า 
และอปุกรณ์ช่วยปรับระดบัพืน้ให้มีความลาดชนัที่เหมาะสมกบัความสงูของรถขนสินค้าเพื่ออ านวยความสะดวกในการขน
ถ่ายสนิค้า 

ส าหรับสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ก่ียวกบัการท าความเย็น มีองค์ประกอบที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ระบบท าความเย็น 
2. ระบบละลายน า้แขง็ 
3. Mobile Pallet Racking System 
4. คอมเพรสเซอร์เป็นแบบโรตาร่ีสกรูอดัไอ 
5. ระบบไฟฟา้ส ารอง และเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 
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6. ระบบไฟฟา้หลกัขนาด 22 กิโลโวลต์ 
7. เพดานห้องเย็น ผนงัห้องเย็น และประตเูข้าออกห้องเย็นเป็นชนิดไอโซวอล์ล  

 
รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัห้องเย็น 

  
รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายในของอาคารคลงัห้องเย็น 

(2) อาคารคลังสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว 

มีลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียวพร้อมชัน้ลอยและสว่นส านกังาน หลงัคาท าจากแผ่นโลหะที่มีฉนวนกนัความร้อน
และสนัหลงัคาระบายอากาศ ซึง่ก่อสร้างในบริเวณพืน้ท่ีที่มีรัว้กัน้หรือแบง่ขอบเขตพืน้ท่ีเป็นสดัสว่นพร้อมด้วยพืน้ท่ีจอดรถและ
พืน้ที่ส าหรับขนถ่ายสินค้า ทัง้นี ้อาคารคลงัสินค้าให้เช่าที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ จะเป็นอาคารคลงัสินค้าที่พฒันาขึน้ตามแบบ
มาตรฐานแต่สามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เช่าแต่ละรายได้ ขนาดของอาคารคลงัสินค้า ให้เช่าสว่น
ใหญ่มีขนาดประมาณ 1,900 - 5,700 ตารางเมตร โดยอาคารมีความกว้างประมาณ 37 - 102 เมตร และมีความยาวตัง้แต่ 
48 - 156 เมตร โดยพืน้อาคารสามารถรับน า้หนกัได้ 3 - 5 ตนั ตอ่ตารางเมตร 
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รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการดาต้าเซฟ) 

 

 
รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการดาต้าเซฟ) 

 

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

2.4.3 ต าแหน่งที่ตัง้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

(1) ทรัพย์สินประเภทคลังห้องเยน็ 

โครงการ แปซิฟิค ห้องเย็น เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
ผู้พฒันา PCS JPAC 
สถานท่ีตัง้ ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร  

จงัหวดัสมทุรสาคร 
ต าบลคลองนครเนื่องเขต  
อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ระยะทาง
โดยประมาณ
ส าหรับการ
เดินทางจาก 

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

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

จ านวนอาคาร อาคารคลงัห้องเย็น จ านวน 2 หลงั  
แบง่เป็น 2 ยนูติ 

อาคารคลงัห้องเย็น จ านวน 2 หลงั  
แบง่เป็น 2 ยนูติ 

(2) ทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า 

โครงการ ดาต้าเซฟ ทิพย์ 7 
ผู้พฒันา BJL TIP 
สถานท่ีตัง้ ต าบลนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ระยะทาง
โดยประมาณ
ส าหรับการ
เดินทางจาก 

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

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

จ านวนอาคาร อาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคาร
เดี่ยว จ านวน 1 อาคาร แบง่เป็น 1 ยนูิต 

อาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอาคาร
เดี่ยว จ านวน 5 อาคาร แบง่เป็น 5 ยนูิต 
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2.4.4 ลักษณะการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนเป็นการลงทุนประเภทกรรมสิทธ์ิทัง้หมด หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งประกอบด้วย
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัห้องเย็นและสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัการท าความเย็น และกรรมสิทธ์ิในอาคาร
คลงัสินค้าของโครงการ JWD ประมาณร้อยละ 64.66 ของพืน้ท่ีให้เช่าโครงการทัง้หมด และกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคาร
คลงัสนิค้าของโครงการทิพย์ 7 ประมาณร้อยละ 35.34 ของพืน้ท่ีให้เช่าโครงการทัง้หมด 

สัดส่วนลกัษณะการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่อพืน้ที่เช่ารวมทุกโครงการ /1 

 
หมายเหต ุ /1 อตัราส่วนของพืน้ทีต่่อพืน้ทีร่วมทกุโครงการ 

2.4.5 ราคาสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน 

(1) ราคาสอบทานการประเมินมลูคา่ของทรัพย์สินนี ้จดัท าขึน้โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอิสระ เป็นราคาประเมิน
บนทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

โครงการ 
ราคาประเมินตามโครงสร้างกองทรัสต์
ด้วยวธีิรายได้ (Income Approach)  

(ล้านบาท) /1 

โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  
(อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร) 

936.20 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

542.90 /2 

โครงการดาต้าเซฟ 
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

198.10 

โครงการ JWD
กรรมสิทธ์ิ
64.66%

โครงการทพิย์ 7 
กรรมสิทธ์ิ
35.34%

พืน้ที่เช่ารวม 61,267.50 ตารางเมตร

รวมทุกโครงการ
กรรมสิทธ์ิ 100%
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โครงการ 
ราคาประเมินตามโครงสร้างกองทรัสต์
ด้วยวธีิรายได้ (Income Approach)  

(ล้านบาท) /1 

โครงการทิพย์ 7 
(อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ) 

628.00 

รวม 2,305.20 

หมายเหต:ุ /1 ข้อมูลราคาสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนของบริษัท ริช แอพไพรซลั จ ากดั ประเมิน
มูลค่า ณ วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 /2 การสอบทานราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สินนี้ ไม่รวมทรัพย์สินในโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพ่ิมเติม) ทีล่งทนุในวนัที ่21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

(2) ในการประเมินมูลค่าและสอบทานการประเมินมูลค่าส าหรับปี พ.ศ. 2561 โดยบริษัท ริช แอพไพรซัล จ ากัด      
ได้พิจารณาเลอืกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการจดัท ารายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนินี ้

(3) สมมติฐานหลกัที่ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิใช้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ สามารถสรุปได้ ดงันี ้

วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) โดยการค านวณมลูคา่
ปัจจุบันของรายรับกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) โดยการค านวณ
ความสามารถของทรัพย์สินในการสร้างรายได้ และหักออกจากค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน คา่ใช้จ่ายคงที่ 

ระยะเวลาการประเมิน
คา่ และหลกัการคิด 
Terminal Value 

โครงการ JWD 
29 ปี 4 เดือน ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
และ 9 ปี 4 เดือน ส าหรับโครงการดาต้าเซฟ โดยก าหนดให้มีมลูคา่ภายหลงัปีที่สิน้สดุ
การคาดการณ์ (Terminal value) 
โครงการทิพย์ 7 
9 ปี 4 เดือน โดยก าหนดให้มีมูลค่าภายหลังปีที่สิน้สุดการคาดการณ์ (Terminal 
value) ผู้ประเมินใช้หลกัการคิด Terminal value เสมือนกองทรัสต์ยงัคงเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ และปลอ่ยเช่าทรัพย์สนิตอ่ไป   

ประมาณการอตัราการ
เช่าพืน้ท่ี (Occupancy 
Rate) 

โครงการของกลุม่ JWD 

• อัตราการเช่าพืน้ที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ส าหรับทุกโครงการของกลุ่ม JWD 
ตลอดระยะเวลาประมาณการของแตล่ะโครงการ 

• อตัราการเช่าพืน้ที่ส าหรับปีภายหลงัปีที่สิน้สดุการคาดการณ์ส าหรับทกุโครงการ
ของกลุม่ JWD เทา่กบัร้อยละ 95.00  

โครงการทิพย์ 7 

• อตัราการเช่าพืน้ท่ี เทา่กบัร้อยละ 100.00 ส าหรับช่วงอายสุญัญาเช่าปัจจบุนั  
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• อัตราการเช่าพืน้ที่ เท่ากับร้อยละ 95 ส าหรับปีสิน้สุดสญัญาเช่าปัจจุบัน หรือ
สิน้สดุระยะเวลาทดแทนสว่นตา่งรายได้คา่เช่าและคา่บริการ 

ประมาณการอตัรา 
คา่เช่าพืน้ท่ี 

โครงการของกลุม่ JWD 

• อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา โดยก าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลงัปีที่สิน้สดุ 
การคาดการณ์เท่ากับ 703.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส าหรับโครงการ    
แปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และ 168.00 บาทตอ่ตาราง
เมตรตอ่เดือน ส าหรับโครงการดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 

• อตัราคา่เช่าเป็นไปตามสญัญา โดยก าหนดให้อตัราคา่เช่าภายหลงัปีที่สิน้สดุการ
คาดการณ์เทา่กบั 228.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

อตัราการเติบโต 
ของคา่เชา่ 

โครงการของกลุม่ JWD 

• อตัราค่าเช่าปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 3 ปีตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 และปรับ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.00 ทุก ๆ 3 ปีตัง้แต่ปีที่  16 ถึงปีที่  30 ตามสัญญาส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  

• อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 3 ปีตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ส าหรับ
โครงการดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 

• อตัราคา่เช่าเฉลีย่ตามที่โครงการทิพย์ 7 ท ากบัผู้ เช่าตามสญัญา 
คา่ใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษา และ
ซอ่มแซม 

โครงการของกลุม่ JWD 

• ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวม 
โครงการทิพย์ 7 

• ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวม (หลงัจากชว่งที่หมดการรับประกนั) 
คา่ใช้จา่ยใน 
การบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

โครงการของกลุม่ JWD 

• ค่าส่วนกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00   
ทุก ๆ 3 ปีตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 และปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.00 ทุก ๆ 3 ปีตัง้แต่ปี  
ที่ 16 ถึงปีที่ 30 ตามสัญญาส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการ         
เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  

• ค่าส่วนกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00   
ทกุ ๆ 3 ปีส าหรับโครงการดาต้าเซฟ 

โครงการทิพย์ 7 

• ค่าส่วนกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00   
ทกุ ๆ 3 ปี 

• ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขาย (Commission) คิดเป็น 1 เดือน และ 0.5 เดือนของ
รายได้ส าหรับการท าสญัญาของผู้ เช่ารายใหม่และผู้ เช่ารายเดิมเมื่อสญัญาเช่า
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เดิมหมดอาย ุตามล าดบั โดยสดัสว่นผู้ เช่ารายใหมแ่ละผู้ เช่ารายเดิมที่ท าการตอ่
สญัญาคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.00 และร้อยละ 80.00 

อตัราคิดลด  
(Discount Rate) 

ร้อยละ 9.00 ส าหรับโครงการของกลุม่ JWD และโครงการทิพย์ 7 

สมมติฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม คา่ปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex Reserve) 

• ร้อยละ 2.50 ของรายได้ในแต่ละปีรวมทัง้ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ
โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค 

• ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวมในแตล่ะปีส าหรับโครงการดาต้าเซฟ  

• ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวมตัง้แตปี่ที่ 4 เป็นต้นไปส าหรับโครงการทิพย์ 7 

2.4.6 รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายในรอบปีบัญชี 

รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติม โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แฟซิฟิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
ผู้ขาย บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงทนุ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ราคา 101,518,751 บาท 
เหตผุลที่ลงทนุ เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สนิและรายได้ให้แกก่องทรัสต์รวมถงึเป็นการ

กระจายความเสีย่งในการลงทนุ 
แหลง่เงินทนุ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 
2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
 
2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัที่เหมาะสม และยัง่ยืนในระยะยาวให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยรูปแบบการน าทรัพย์สินออก
ให้เช่าสามารถ แบง่รูปแบบการน าทรัพย์สนิออกให้เช่าได้เป็น 2 ประเภท ซึง่มีลกัษณะสญัญาเช่าและโครงสร้างรายได้ ดงันี ้ 

ประเภทที่ 1 การน าทรัพย์สินในโครงการ JWD ออกให้ผู้เช่าหลักซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม JWD เช่าระยะยาว  
กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าทรัพย์สินกบัผู้ เช่าหลกั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ JWD เพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการห้องเย็น โลจิสติกส์ และคลงัสนิค้า โดยมีระยะเวลาการเช่าที่แตกตา่งกนั ดงันี ้

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับแต่วันที่ท า
สญัญาเช่า (วนัที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560) โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว 
คราวละ 10 ปี รวมทัง้สิน้เป็น 30 ปี 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) มีระยะเวลาการเช่า 9 ปี 5 วนั นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาเช่า 
(วนัที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายสุญัญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี 
รวมทัง้สิน้เป็น 29 ปี 5 วนั 
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• โครงการดาต้าเซฟ มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นบัแตว่นัท่ีท าสญัญาเช่า (วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 

ทัง้นี ้รายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้รับจะประกอบด้วย รายได้คา่เช่ารายเดือนซึง่มาจากคา่เช่าอาคารคลงั

ห้องเย็นและคา่เช่าจากอาคารคลงัสนิค้า โดยอตัราคา่เช่ารายเดือนเป็นอตัราคงที่และมีการปรับขึน้ของอตัราคา่เช่าเป็นล าดบั

ขัน้ ตามที่ได้ตกลงกนัระหวา่งอายสุญัญา  

ประเภทที่ 2  การน าทรัพย์สินในโครงการทิพย์ 7 ออกให้ผู้เช่ารายย่อยเช่า 

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สญัญากับผู้ เช่าพืน้ที่ภายใต้สญัญาเช่าส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
โครงการทิพย์ 7 ซึ่งรายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้รับจะประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารายเดือนและค่าบริการราย
เดือนจากการเช่าอาคารคลงัสินค้า ซึ่งสญัญาเช่าดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ
สญัญาที่คล้ายคลงึกนั เช่น รายได้คา่เช่ารายเดือนมาจากการให้เช่าที่ดิน อาคารคลงัสนิค้า รายได้คา่บริการรายเดือนมาจาก
การให้บริการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดท าให้อาคารอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ โดยระยะเวลาการเช่าและการ
ให้บริการ สว่นใหญ่เป็นสญัญาเช่าและบริการที่ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งมีอตัราค่าเช่ารายเดือนคงที่ ส าหรับสญัญาเช่า
บางสว่นของโครงการทิพย์ 7 ที่เป็นสญัญาระยะยาวกวา่ 3 ปี โดยระหวา่ง 5 ถึง 9 ปี ซึ่งสญัญาดงักลา่ว จะมีอตัราคา่เช่าราย
เดือนคงที่และมีการปรับขึน้ ของอตัราค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ ตามที่ได้ตกลงกนัระหว่างอายสุญัญา ทัง้นี ้สญัญาเช่าระยะยาว
ดงักล่าว โดยส่วนใหญ่แล้วจะท ากับผู้ เช่าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีการเช่าพืน้ที่ในครัง้ละจ านวนมาก โดยทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการทิพย์ 7 นัน้ ถือได้ว่ามีการกระจายตวัของอายสุญัญาเช่า อตุสาหกรรมของผู้ เช่า และสญัชาติ
ของผู้ เช่า 
 
2.5.2 อายุของสัญญาเช่า 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนประมาณร้อยละ 92.00 เป็นสญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเฉลี่ยตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดของอายสุญัญาเช่าแบง่ตามสดัสว่นรายได้ ดงัตอ่ไปนี ้

อายุสัญญา 

อัตราส่วน
รายได้ 

ต่อรายได้รวม
โครงการ JWD  

อัตราส่วนรายได้ 
ต่อรายได้รวม
โครงการทพิย์ 7  

อัตราส่วนรายได้ 
ต่อรายได้รวม 
ทุกโครงการ  

จ านวน 
ยนิูต 

น้อยกวา่ 3 ปี - 30.47% 7.84% 2 

ตัง้แต ่3 ปี แตไ่มเ่กิน 6 ปี - 43.36% 11.16% 2 

ตัง้แต ่6 ปีขึน้ไป 100.00% 26.17% 81.00% 6 

รวม 100.00% 100.00% 100.00%  10 
 
2.5.3 การครบก าหนดอายขุองสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุกวา่ร้อยละ 74.27 จะครบก าหนดอายหุลงัจากปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีสดัสว่นรายได้จากสญัญาเช่าที่จะครบก าหนดอายใุนแตล่ะปี ดงัตอ่ไปนี ้ 
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สัดส่วนรายได้จากสัญญาเช่าที่จะครบก าหนดอายุในแต่ละปี /1 

  
หมายเหต ุ /1 อตัราส่วนของรายได้จากสญัญาเช่าทีจ่ะครบก าหนดอายใุนแต่ละปีต่อรายได้รวมทกุโครงการ 

2.5.4 การกระจายตัวของผู้เช่า 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้ เช่าพืน้ที่มีการกระจายตวัแบ่งตามสญัชาติและประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ตามที่ระบใุนตารางข้างท้ายนี ้

ล ำดับ รำยช่ือผู้เช่ำพืน้ที่ 
โครงกำร 
ที่เช่ำ 

อัตรำส่วน
รำยได้ต่อ
รำยได้รวม
ทุกโครงกำร  

อัตรำส่วน
พืน้ที่ต่อ
พืน้ที่รวม

ทุกโครงกำร 

อำยุ 
สัญญำ
เช่ำ  
(ปี) 

ปีที่ครบ
ก ำหนดอำยุ 
สัญญำเช่ำ
(พ.ศ.) 

สัญชำติ ประเภทธุรกิจ 

1 PCS 
แปซิฟิค  
ห้องเย็น 

40.94% 28.66% 10.00 2570 ไทย 
ผู้ ให้บริการห้องเย็น
และโลจิสติกส์ 

2 JPAC 
เจดบัเบิล้ 
ยดูี แปซิฟิค 

25.59% 20.84% 9.50 2570 ไทย 
ผู้ ให้บริการห้องเย็น
และโลจิสติกส์ 

3 DTS ดาต้าเซฟ 7.74% 15.16% 10.00 2570 ไทย โลจิสติกส์ 

4 
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ทิพย์ 7 6.73% 8.64% 9.00 2567 ญ่ีปุ่ น อปุกรณ์ส านกังาน 

5 บริษัท เลนโซ ่แอโรสเปซ จ ากดั ทิพย์ 7 6.43% 9.31% 3.00 2562 ไทย ชิน้สว่นอากาศยาน 

6 
บริษัท โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

ทิพย์ 7 5.58% 7.84% 2.83 2562 ญ่ีปุ่ น โลจิสติกส์ 

7 
บริษัท ดีเอ็นเอ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั 

ทิพย์ 7 4.73% 6.43% 3.00 2563 ญ่ีปุ่ น ระบบปรับอากาศ 

8 
บริษัท ลคัซ์เอเชีย (สยาม) 
จ ากดั 

ทิพย์ 7 2.26% 3.12% 3.00 2562 สิงคโปร์ โลจิสติกส์ 

อัตรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวมทุกโครงกำร 100.00% 100.00%     

14.27%
4.73% 0.00% 0.00% 0.00%

6.73%

74.27%

ภายในปี 2562 ภายในปี 2563 ภายในปี 2564 ภายในปี 2565 ภายในปี 2566 ภายในปี 2567 หลงัจากปี 2567
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ผู้ให้บริกำรห้องเย็น
และโลจิสติกส์

(ผู้เช่ำหลัก) 74.27%

โลจิสติกส์ 7.84%

อุปกรณ์ส ำนักงำน
6.73%

ชิน้ส่วนอำกำศยำน
6.43%

ระบบปรับอำกำศ
4.73%

สัดส่วนผู้เช่าตามสัญชาติ /1 

 

หมายเหต ุ /1อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทกุโครงการ 
 

สัดส่วนผู้เช่าตามประเภทธุรกจิ /1 

 

หมายเหต ุ /1อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทกุโครงการ 

2.5.5 ข้อมูลของผู้เช่าหลกัในโครงการ JWD 

กองทรัสต์โดยทรัสตีผู้ เช่าหลกั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ JWD เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการ JWD โดยมี
รายละเอียดของผู้ เช่าหลกั ดงันี ้

 

 

 

ไทย 
(ผู้เช่ำหลัก) 74.27%

ไทย
(ผู้เช่ำพืน้ที่) 6.43%

ญ่ีปุ่น
(ผู้เช่ำพืน้ที่)
17.04%

สิงคโปร์
(ผู้เช่ำพืน้ที่) 2.26%
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(1) ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือผู้ เชา่หลกั บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น 
จ ากดั 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี  
แปซิฟิค จ ากดั 

บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ 

47/19 หมู ่2 ต าบลนาดี 
อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

99/3 หมู1่1 ถนนสวุินทวงศ์ 
ต าบลคลองนครเนื่องเขต 
อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 

99 หมู ่11 ถนนสวุินทวงศ์ 
ต าบลคลองนครเนื่องเขต 
อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 

เลขทะเบียน
บริษัท 

0745538001893 0105556004381 0105534034075 

โทรศพัท์ 034-834-224-6 033-020-800 02-710-4050 
ทนุจดทะเบียน 443,000,000 บาท 250,000,000 บาท 75,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว 443,000,000 บาท 250,000,000 บาท 75,000,000 บาท 

(2) คุณสมบัติและประสบการณ์ผู้เช่าหลัก 

ผู้ เช่าหลกัด าเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจร ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 
2536 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจ
บริการรับฝากและบริหารสนิค้า บริการขนสง่และกระจายสนิค้า บริการขนย้าย บริการจดัการเอกสารและข้อมลูและอื่น ๆ  เช่น 
ให้เช่าอาคารส านกังานและคลงัสนิค้า และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี ้ผู้ เช่าหลกัยงัมีบคุลากรและทีมงาน
ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท าหน้าที่ดแูลบริหารอสงัหาริมทรัพย์  

(3) ผลกระทบในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนผู้เช่าหลัก 

ในกรณีที่กองทรัสต์ต้องเปลี่ยนผู้ เช่าหลกัหรือใช้สทิธิในการบอกเลกิสญัญาภายใต้สญัญาเช่า กองทรัสต์อาจมี
ความเสี่ยงจากการหาผู้ เช่ารายใหม่เพื่อมาทดแทนผู้ เช่าหลกั ซึ่งอาจรวมไปถึงต้นทนุที่เป็นตวัเงินและต้นทนุค่าเสียโอกาสที่
เพิ่มตามระยะเวลาการหาผู้ เช่ารายใหม ่ทัง้นี ้หากกองทรัสต์สามารถหาผู้ เช่ารายใหมไ่ด้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการ
ตกลงกบัผู้ เช่ารายใหม่ เพื่อให้ได้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาเช่าฉบบัใหมท่ี่ไม่ด้อยไปกวา่สญัญาเช่าฉบบัเดิม ซึ่งอาจมี
ผลตอ่รายได้คา่เช่าที่กองทรัสต์จะได้รับในอนาคต 

(4) ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถของผู้เช่าหลักในการปฏิบัติตามสัญญา 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่า ตัง้แต่ก่อนที่จะมีการจัดตัง้กองทรัสต์ ผู้ เช่าหลกัมีบุคลากรและทีมงานที่เป็นผู้มี
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท าหน้าที่ดแูลบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และมีมาตรฐานในการด าเนินงาน (Standard of 
Operation) ในการจัดหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี  ้ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ เช่าที่มี
ความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิในโครงการ JWD เป็นอยา่งดี มากกวา่ผู้ เช่ารายอื่น ๆ อีกทัง้โครงสร้างคา่เช่าที่กองทรัสต์จะได้รับจะ
อ้างอิงจากอตัราคา่เช่าในสว่นที่เป็นค่าเช่าอาคาร ไม่รวมค่าบริการ และผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากทรัพย์สิน ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกบัผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินในโครงการ JWD ทัง้นี ้หากพิจารณาจากผลประกอบการของ
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ทรัพย์สนิในโครงการ JWD ที่ผา่นมา และรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารคลงัสนิค้า คาดวา่รายได้ที่จะ
ได้รับอยูใ่นระดบัท่ีมากพอที่จะสร้างความมัน่ใจได้วา่ ผู้ เช่าหลกัจะสามารถช าระเช่าคงที่และปฏิบตัิตามสญัญาเช่าได้ 

(5) มาตรการด าเนินการหากผู้เช่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ 

หากผู้ เช่าหลกัไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเช่าได้ ผู้ เช่าหลกัต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 60 วนั
นบัจากวนัท่ีผู้ เช่าหลกัได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้น
แตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าผิดนดัการช าระคา่เชา่ และ/หรือเงินค้างช าระอยา่งใด ๆ ที่ผู้ เช่ามีหน้าที่ต้องช าระ
ให้แก่กองทรัสต์ ตามที่ก าหนดในสญัญาเช่า ให้ถือวา่กองทรัสต์สามารถใช้สทิธิเลกิสญัญาฉบบันีท้นัที ทัง้นี ้เว้นแตไ่ด้ก าหนด
ไว้เป็นอยา่งอื่น 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะควบคมุดแูลให้ผู้ เช่าหลกัด าเนินการช าระค่าเช่าตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
สญัญาเช่า โดยจะมีการสอบถามและติดตามการช าระคา่เช่ากนัลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนั ก่อนครบก าหนดช าระคา่เช่าตาม
สญัญาเช่าเพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดการช าระคา่เช่าลา่ช้า หรือผิดสญัญาเช่า ทัง้นี ้หากเกิดเหตสุดุวิสยัใด ๆ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
เรียกให้มีการประชุมหารือกนัก่อนถึงก าหนดระยะเวลาช าระคา่เช่าดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าหลกัไม่สามารถช าระ
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะรายงานตอ่กรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบโดยเร็ว 
และแจ้งตอ่ทรัสตีเพื่อพิจารณาเหตใุนการเลกิสญัญาเช่าและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าหลกัผิดนดัการช าระค่าเช่า บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการเจรจา   
ตกลงกับผู้ เช่า เพื่อช่วยหาวิธีให้ผู้ เช่าหลกัช าระค่าเช่าตามที่ตกลงกนัในสญัญาโดยเร็วที่สดุและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
2.5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์แต่งตัง้ บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อด าเนินการบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 โดย บริษัท งานสมบูรณ์ 
จ ากดั จะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิโครงการทิพย์ 7 ซึง่บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั และคณะผู้บริหาร ได้ด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายหรือให้เช่าอาคารคลงัสินค้าและโรงงานส าเร็จรูปแก่ผู้ประกอบการทัง้ในและนอกนิคมอตุสาหกรรมต่าง  ๆ มา 
กวา่ 20 ปี 

(1) ข้อมูลทั่วไป 

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 
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(2) ประสบการณ์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และคณะผู้บริหาร 

บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP ซึ่งจด
ทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุม่ไกรศกัดาวฒัน์ ปัจจบุนั บริษัท 
งานสมบูรณ์ จ ากัด เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดของ TIP ซึ่งมีคลงัสินค้าและโรงงานตัง้อยู่บน
ถนนเทพารักษ์ ถนนเลียบคลองสง่น า้สวุรรณภมูิ และถนนบางนาตราด กม. 19 อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดย ณ 
วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 TIP มีคลงัสินค้าและโรงงานที่สร้างเสร็จแล้ว และมีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า
ประมาณ 470,000 ตารางเมตร โดยผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีทีมงานก่อสร้างคลังสินค้าเป็นของตนเอง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทัง้ในด้านการเงิน การรักษามาตรฐานของคลงัสนิค้า และเพิ่มความคลอ่งตวัในการก่อสร้าง กลา่วคือ สามารถ
เร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลกูค้า และสามารถให้บริการการดดัแปลงตอ่เติมโรงงานตามที่ลกูค้าต้องการ 
นอกจากการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ที่ TIP เป็นเจ้าของซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ยงัให้บริการช่วยเหลอืลกูค้าในการขอใบอนญุาต และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  ตามความต้องการของลกูค้า รวมทัง้การให้บริการ
ขอใบอนุญาตท างานในราชอาณาจักรส าหรับคนต่างชาติ และบริการทั่วไปตามที่ลูกค้าต้องการ ท าให้ถือเป็นการสร้ าง
มลูคา่เพิ่มให้แก่การบริการของกลุม่ TIP สง่ผลให้กลุม่ TIP สามารถรักษาอตัราคา่เช่าคลงัสนิค้าให้อยูใ่นระดบัสงูได้ 

(3) ความสัมพันธ์เชิงการถอืหุ้นหรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ 
อยา่งไรก็ดี จากการท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั TIP  โดยที่ TIP เป็นเจ้าของคลงัสนิค้าใน
บริเวณเดียวกบัคลงัสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ รวมทัง้เป็นผู้ขายทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึ่งบทบาท
ดงักลา่วที่มีตอ่กองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ได้ในเร่ืองการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่โดยการ
เลือกเสนออาคารคลงัสินค้าของ TIP ให้ลกูค้าพิจารณาก่อนอาคารคลงัสินค้าของกองทรัสต์ รวมถึงการก าหนดราคาคา่เช่า
ของคลงัสินค้าด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ดงักลา่ว และ
ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกลงทนุคลงัสินค้า รวมถึงแนวทางการก ากบัดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการปอ้งกนัปัญหาดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้แล้ว โดยได้ระบรุายละเอียดไว้ในข้อ (5) “กลไกหรือมาตรการ
ทีใ่ช้ในการก ากบัดูแลผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์และ
กองทรสัต์” ภายใต้หวัข้อเดียวกนันี ้

(4) อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ช่ือโครงการ ที่ตัง้โครงการ 
TIP กองทรัสต์ 

จ านวน
คลังสินค้า (หลัง) 

พืน้ที่คลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

ตร.ม. 

TIP 1 สมทุรปราการ 44 27,500.00 - 
TIP 2 สมทุรปราการ 6 14,103.50 - 
TIP 3 สมทุรปราการ 5 13,065.00 - 
TIP 4 สมทุรปราการ 13 10,286.50 - 
TIP 5 สมทุรปราการ 31 55,714.79 - 
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ช่ือโครงการ ที่ตัง้โครงการ 
TIP กองทรัสต์ 

จ านวน
คลังสินค้า (หลัง) 

พืน้ที่คลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

ตร.ม. 

TIP 6 สมทุรปราการ 22 17,535.00 - 
TIP 7 สมทุรปราการ 3/1 24,498.00 21,651.10 (5 หลงั) 
TIP 8  สมทุรปราการ 38 45,578.25 -  

รวม 162 208,281.04 21,651.10 

หมายเหตุ:   /1 โครงการ TIP 7 มีจ านวนอาคารคลงัสินค้าทัง้หมด 8 หลงั โดยจ านวน 3 หลงัเป็นส่วนของอาคารคลงัสินค้าที่
กองทรสัต์ไม่ได้เข้าลงทนุ 

(5) กลไกหรือมาตรการที่ ใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 

เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีการก าหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์วา่ ตลอดระยะเวลาที่ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนักบั TIP  
ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ตกลงตอ่กองทรัสต์วา่ กรณีที่มีผู้สนใจเช่า
คลงัสินค้า บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะน าเสนอทรัพย์สินที่ว่างทัง้หมดต่อลูกค้าโดย
พิจารณาตามความต้องการและประโยชน์ในการด าเนินงานของลกูค้าเป็นหลกั และจะด าเนินการให้ลกูค้าเป็นผู้พิจารณา
ตดัสินใจในการเลอืกเช่าคลงัสินค้าด้วยตนเอง โดยในการน าเสนอตอ่ลกูค้าแต่ละครัง้นัน้ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั จะไมท่ า
การชีน้ าหรือแบ่งแยกว่าทรัพย์สินให้เช่าเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์หรือทรัพย์สินของ TIP รวมทัง้จะด าเนินการให้มีการ
ก าหนดค่าเช่าส าหรับคลงัสินค้าที่สามารถเทียบเคียงกนัได้ ทัง้ในด้านขนาด ท าเล และรูปแบบของคลงัสินค้า เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และเพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูที่เพียงพอในการตดัสนิใจเช่า  

นอกจากนี ้บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเสนอตอ่ผู้จดัการกองทรัสต์ตามที่สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก าหนด หรือตามที่
ได้ก าหนดร่วมกนั 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ ใน
กรณีที่จะมีการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมีการด าเนินการตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ดงันี ้ 

(ก) เง่ือนไขและข้อก าหนดทัว่ไปของกองทรัสต์ในการเข้าท าธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีดงัตอ่ไปนี ้
• ในการท าธุรกรรม จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ 
• ธุรกรรมที่กองทรัสต์จะท ากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่มีความ

สมเหตสุมผลและเป็นธรรม 
• บคุคลที่มีสว่นได้เสยีกบัการท าธุรกรรมไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไมเ่ข้ามามีสว่นร่วมในการ

พิจารณาและตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรม 
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• การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้อง
ใช้ราคาและอตัราที่เป็นธรรมและมีความสมเหตสุมผล 

(ข) การอนุมัติการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องผ่านการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

• ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) นโยบายการท ารายการกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
• การท าธุรกรรมประเภทตา่ง ๆ ระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะต้องกระท าภายใต้

เง่ือนไขที่มีความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
• นอกจากนี ้กองทรัสต์จะด าเนินการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัธุรกรรมที่ท ากบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของกองทรัสต์ที่ได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีและในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ด้วย  
 
2.6 การกู้ยมืเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 698.00 ล้านบาท เพื่อ
ใช้สนบัสนนุการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

วตัถปุระสงค์ในการกู้  เพื่อใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
ประเภทของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้วยอตัราตามที่ระบุในสญัญา

เงินกู้  โดยอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) คือ อตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้
ของลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี 

การช าระดอกเบีย้ ช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 
ระยะเวลาเงินกู้  1) วงเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 590.00 ล้านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 5 ปี 

2) วงเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 108.00 ล้านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 4 ปี 
การช าระเงินต้น ช าระคืนครัง้เดียวทัง้จ านวน ณ วนัครบก าหนด ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
หลกัประกนัการกู้ยืม 1) จ านองที่ดินและสิง่ปลกูสร้างของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุบางสว่น 

2) การโอนสิทธิรับเงินภายใต้สัญญาเช่าแบบมีเง่ือนไขของผู้ เช่าพืน้ที่ที่มีอายุ
มากกวา่ 3 ปี (เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจ านอง) 

3) การโอนสทิธิภายใต้สญัญาตกลงกระท าการแบบมีเง่ือนไข (เฉพาะที่เก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สนิท่ีจ านอง) 

4) การโอนสทิธิตามสญัญาประกนัภยัแบบมีเง่ือนไข และสลกัหลงัให้ผู้ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจ านอง) 
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ข้อปฏิบตัิทางการเงิน 1) ผู้กู้ จะต้องด ารงอตัราสว่นการก่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อมลูค่าทรัพย์สินรวม 
(Interest Bearing Debt to Total Asset Value) ให้ไมเ่กินร้อยละ 35  

2) ผู้กู้จะต้องด ารงอตัราสว่นการก่อหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ EBITDA (Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ให้ไมเ่กิน 5.5 เทา่ 

ข้อปฏิบตัิอื่น ๆ ผู้กู้ ต้องด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงัต่อไปนีด้ ารงสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ใน
กองทรัสต์ดงันี ้ 
- JWD และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกนัไมต่ ่ากว่า

ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรก 

- TIP และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกนัไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 1.5 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรก  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีอตัราสว่นการกู้ยืมเงิน เทา่กบัร้อยละ 27.73 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม 
และสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินและข้อปฏิบตัิอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเงินกู้ ได้อยา่งครบถ้วน 

 

3.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

 
3.1 ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทัง้ปี พ.ศ. 2561 เติบโตต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP: Gross 
Domestic Product) ขยายตวัร้อยละ 4.1 เร่งขึน้เลก็น้อยจากปีก่อนหน้าซึง่ขยายตวัร้อยละ 4.0 และเป็นการขยายตวัสงูสดุใน
รอบ 6 ปี  โดยได้รับแรงสง่ส าคญัจากการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวัร้อยละ 4.6 ต่อเนื่องจากการขยายตวัร้อยละ 3.0 ในปี
ก่อนหน้า ตามการปรับตวัดีขึน้และกระจายตวัมากขึน้ของฐานรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย้และ
อตัราเงินเฟอ้ที่อยูใ่นระดบัต ่า และมาตรการดแูลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ ในขณะท่ีการลงทนุรวมทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ
ขยายตวัร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.3 ตามล าดบั ตามการขยายตวัเร่งขึน้ของการลงทนุในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และการ
ขยายตวัต่อเนื่องของการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สอดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้ของการใช้ก าลงัการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
การปรับตวัดีขึน้ของบรรยากาศการลงทุนในประเทศ และความคืบหน้าของโครงการลงทนุที่ส าคญัของภาครัฐ นอกจากนี ้
การสง่ออกสินค้ายงัปรับตวัดีขึน้ โดยการสง่ออกมีมลูค่าสงูสดุเป็นประวตัิการณ์อยู่ที่ 253,431 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิด
เป็นการขยายตวัร้อยละ 7.7 ตอ่เนื่องจากการขยายตวัร้อยละ 9.8 ในปีก่อนหน้า  

ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัร้อยละ 3.5 - 4.5 ด้วยปัจจยัสนบัสนนุหลกั ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  แนวโน้มการขยายตวัของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ดีตามการปรับตวัที่ดีขึน้และการกระจายตวัที่
มากขึน้ของฐานรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ   

(2)  การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มขึน้ของอัตราการใช้ก าลงัการผลิตและการ
เพิ่มขึน้ของมลูคา่การขอรับการสง่เสริมการลงทนุ  
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(3)  การเร่งตวัขึน้ของการลงทนุภาครัฐตามกรอบงบลงทนุภายใต้ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เพิ่มขึน้และการ
เบิกจ่ายจากโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐที่เร่งตวัขึน้   

(4)  ภาคการทอ่งเที่ยวซึง่มีแรงขบัเคลือ่นจากการปรับตวัเข้าสูส่ภาวะปกติของปริมาณนกัทอ่งเที่ยวจากจีนและจาก
ยโุรป   

(5)  การเปลีย่นแปลงทิศทางการค้า การผลติ และการลงทนุระหวา่งประเทศ ซึง่จะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ภาคการสง่ออกซึง่คาดวา่จะยงัคงขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง 

 
3.2 ภาพรวมสภาวะการแข่งขัน 

3.2.1 ภาพรวมตลาดอาคารคลังสินค้าให้เช่า 

จากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดอาคารคลงัสินค้าให้เช่าโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดคลงัสินค้าในประเทศไทยมีการพฒันาอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดคลงัสินค้าเดิมทีเป็นธุรกิจ
ภายในครอบครัว โดยมีการพฒันาคลงัสินค้าที่มีเพดานสงูไม่เกิน 7 เมตร และอยู่ชัน้พืน้ดิน แต่หากพิจารณากระบวนการ
ขนสง่สนิค้าโดยรถบรรทกุ เมื่อสนิค้าจะน าเข้าเก็บในคลงัสนิค้า หากคลงัสนิค้าอยูร่ะดบัพืน้ดิน จะต้องใช้เวลาและแรงงานเพือ่
ขนสินค้าลงเก็บในคลงัสินค้า ต่อมาจึงมีการพฒันาพืน้ราบของคลงัสินค้าให้มีความสงูเพิ่มขึน้เพื่อความสะดวกในการน า
สินค้ามาเก็บ โดยมีการยกพืน้คลงัสินค้าให้สงูขึน้ 1.3 เมตร เพื่อให้เทา่กบัความสงูของรถบรรทกุ นอกจากนี ้ระยะจากพืน้ถึง
เพดาน มีความสงูอยู่ระหว่าง 9 - 12 เมตร เพื่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินค้าเป็นจ านวนมาก อีกทัง้มีระบบการระบาย
อากาศที่ดี  

ธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่ามีการเติบโตค่อนข้างดีในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา เป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ทัง้ความ
ต้องการเช่าและการพฒันาพืน้ที่คลงัสินค้าใหม่ ๆ ธุรกิจคลงัสินค้าเป็นธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ อนัได้แก่ ธุรกิจ 
ค้าปลีก ธุรกิจภาคการสง่ออก และอตุสาหกรรมการผลิต ที่ต้องใช้พืน้ท่ีคลงัสินค้าในการกกัเก็บสินค้าเพื่อการจ าหน่ายทัง้ใน
ประเทศ และส่งออกไปยงัต่างประเทศ นอกจากนี  ้ธุรกิจคลงัสินค้ายงัเป็นธุรกิจที่สนบัสนุนธุรกิจประเภทใหม่ที่มาแรง คือ 
ธุรกิจ E-Commerce ซึ่งธุรกิจประเภทนี ้มีความต้องการใช้พืน้ที่คลงัสินค้าเป็นจ านวนมากในการกกัเก็บสินค้าเพื่อจ าหนา่ย
และสง่ตอ่ไปยงัผู้บริโภค 

การเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าในประเทศไทยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญมาจากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน           
ด้านคมนาคมขนาดใหญ่ทัง้ทางถนน รถไฟ ท่าเรือ สนามบินในหลายพืน้ที่ รวมทัง้การจัดตั ง้นิคมอุตสาหกรรมใหม่ของ       
การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยคลงัสินค้าใหม่ ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นคลงัสินค้าที่มีระบบจัดการสินค้าพร้อม
ระบบจดัการโลจิสติกส์ที่ทนัสมยั รวมทัง้คลงัสินค้าห้องเย็นควบคมุอณุหภมูิที่ตลาดยงัมีความต้องการอีกมาก โดยรูปแบบ
การพฒันาที่จะค านงึถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและการประหยดัพลงังานมากขึน้ 

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 อปุทานคลงัสินค้า มีจ านวนทัง้สิน้ 4,839,295 ตารางเมตร พืน้ที่คลงัสินค้าที่ถกูเช่า
ไปแล้วทัง้สิน้ มีจ านวนประมาณ 4,110,288 ตารางเมตร อตัราการเช่าพืน้ที่คลงัสินค้า ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 อยู่
ในอตัราร้อยละ 84.9 เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2560 ซึง่มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้าอยูท่ี่ร้อยละ 82.8 ราคาคา่เช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้า
ยงัคงทรงตวั โดยระดบัราคาคา่เช่าเร่ิมต้นอยูท่ี่ 100 บาท ตอ่ตารางเมตร สว่นราคาคา่เช่าคลงัสนิค้าสงูสดุอยู่ที่ประมาณ 185 
บาท ตอ่ตารางเมตร  
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แนวโน้มภาพรวมตลาดคลงัสินค้ามีทิศทางไปในเชิงบวก โดยเฉพาะคลงัสินค้าที่ตัง้อยูบ่ริเวณพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
สวุรรณภูมิ - บางประกง ไปยงับริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด เนื่องจากนโยบายการสนบัสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันา
สนามบิน การพฒันารถไฟฟ้าความเร็วสงู และท่าเรือขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการพฒันาโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคะวนัออก (EEC) สง่ผลให้ผู้ประกอบการหลายรายสนใจเข้ามาเช่าพืน้ท่ีในบริเวณนีเ้ป็นจ านวนมาก โครงการพฒันา
ทา่เรือแหลมฉบงัระยะที่ 3 และโครงการพฒันาทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุระยะที่ 3 ที่จะสง่ผลเชิงบวกตอ่ระบบโลจิสติกส์
ที่ครบวงจรและภาคอตุสาหกรรมของไทยที่จะขยายตวัเพิ่มขึน้กลายเป็นแหลง่อตุสาหกรรมและโลจิสติกส์ของอาเซียน ท าให้
มีผู้ประกอบการรายใหญ่และนกัลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนพฒันานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนว
ชายแดนและพืน้ที่ภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการในธุรกิจคลงัสินค้าในพืน้ที่บริเวณใกล้เคียง  ไม่ว่าจะเป็น
กรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมทุรปราการ หรือจงัหวดัในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เพิ่มมากขึน้ตามการขยายตวัของ
เศรษฐกิจและการลงทนุของนกัลงทนุในพืน้ท่ี   

สภาวะตลาดคลังสินค้าให้เช่าบริเวณเขตลาดกระบังและจังหวัดสมุทรปราการ 

บริเวณตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตลาดกระบงั และจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นบริเวณพืน้ท่ีที่นิยมส าหรับ
ตลาดคลงัสินค้าให้เช่า เนื่องจากบริเวณนีต้ัง้อยูใ่กล้สนามบินสวุรรณภมูิ ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติของประเทศไทยและทา่
เทียบเรือน า้ลกึแหลมฉบงัในจงัหวดัชลบรีุ จึงท าให้บริเวณดงักลา่วมีความสะดวกส าหรับเป็นที่กกัเก็บสินค้าเพื่อการสง่ออก 
ทัง้ทางอากาศและทางเรือ นอกจากนี  ้บริเวณดังกล่าวยังเป็นบริเวณที่เป็นที่ตัง้ของนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น นิคม
อตุสาหกรรมบางพล ีนิคมอตุสาหกรรมบางป ูและอื่น ๆ จึงท าให้บริเวณนีเ้หมาะที่จะเป็นที่พืน้ที่กกัเก็บสินค้าเพื่อการอปุโภค
บริโภค และกกัเก็บสนิค้าส าหรับอตุสาหกรรมการผลติตา่ง ๆ ประเภทชิน้สว่นอะไหลท่ี่ใช้ในการผลติ 

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 อปุทานคลงัสินค้าให้เช่าในบริเวณนีม้ีจ านวนคงที่จากปี พ.ศ. 2560 จ านวนทัง้สิน้ 
1,932,208 ตารางเมตร สว่นใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณจงัหวดัสมทุรปราการ คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 79 และในพืน้ที่บริเวณเขต
ลาดกระบงั (บริเวณตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร) คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 21 

ความต้องการใช้พืน้ที่คลงัสินค้าในบริเวณนีม้ีสงู เนื่องจากท าเลที่ตัง้ที่อยูใ่กล้กรุงเทพมหานคร และสนามบินสวุรรณ
ภูมิ ที่สามารถเดินทางสะดวกโดยใช้ถนนบางนา-ตราดเป็นเส้นทางหลกัในการขนส่งสินค้า ส่วนปัจจัยที่ท าให้แต่ละท าเล      
มีอปุสงค์ตา่งกนั คือ ระยะทางสูก่รุงเทพมหานคร และระยะทางสูน่ิคมอตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 มีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าถกูเช่าไปแล้วทัง้สิน้จ านวน 1,804,764 ตารางเมตร จาก
พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าทัง้หมดจ านวน 1,932,208 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าพืน้ท่ีร้อยละ 93.4 อตัราการเช่าพืน้ท่ีลดลง
จากปี พ.ศ. 2560 ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 93.8 อตัราการเช่าปรับตวัลดลง เนื่องจากมีการย้ายออกของลกูค้าซึง่สว่นใหญ่ย้ายออกจาก
โครงการคลงัสนิค้าแบบดัง้เดิม    

บริเวณที่มีอปุสงค์สงูที่สดุ คือ บริเวณเขตบางนา-จงัหวดัสมทุรปราการ มีอปุสงค์สงูถึง 513,738 ตารางเมตร รองลงมา 
คือ บริเวณเลียบคลองชลหารพิจิตร และ บริเวณลาดกระบงั มีอุปสงค์ที่ 469,895 ตารางเมตร และ 366,281 ตารางเมตร 
ตามล าดบั ในสว่นของอตัราการเช่าพืน้ท่ีคลงัสนิค้าในบริเวณนีอ้ยูส่งูกวา่อตัราร้อยละ 90 
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แนวโน้มตลาดคลงัสินค้าให้เช่าในบริเวณพืน้ที่เขตลาดกระบงัยงัคงทรงตวั เนื่องจากที่ดินที่สามารถน ามาพฒันาเป็น

อาคารคลงัสนิค้าขนาดใหญ่ในบริเวณนีม้จี านวนคอ่นข้างจ ากดั จึงท าให้ไมม่ีอปุทานใหมเ่พิ่มขึน้ ในขณะท่ีความต้องการพืน้ที่
คลงัสนิค้าในบริเวณนีม้ีคอ่นข้างสงู เนื่องจากบริเวณนีต้ัง้อยูใ่กล้กรุงเทพมหานครและสถานีบรรจแุละแยกสินค้า (ICD) ท าให้
ราคาคา่เช่าคลงัสนิค้าจะสามารถปรับเพิ่มขึน้ได้เลก็น้อย 

บริเวณจงัหวดัสมทุรปราการเป็นบริเวณที่มีความสะดวก เนื่องจากสถานท่ีตัง้ตัง้อยูใ่กล้กบักรุงเทพมหานคร อีกทัง้ใน
บริเวณจังหวดัสมุทรปราการมีโรงงานและฐานการผลิตต่าง ๆ ตัง้อยู่ค่อนข้างมาก ดงันี ้ความต้องการพืน้ที่คลงัสินค้าใน
บริเวณดงักลา่วมีแนวโน้มคอ่นข้างสงู นอกจากนี ้บริเวณจงัหวดัสมทุรปราการยงัเป็นบริเวณที่ต่อเนื่องกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และ ระยอง ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนัน้ ความต้องการพืน้ที่
คลงัสินค้าบริเวณสมทุรปราการจึงมีแนวโน้มที่สงู ส าหรับฐานการผลิตต่าง ๆ ที่ท าการผลิตในบริเวณพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก นอกจากนี ้บริเวณจงัหวดัสมทุรปราการยังตัง้อยู่ใกล้ท่าเรือน า้ลกึแหลมฉบงั ซึ่งเป็นท่าเรือส าหรับการ
สง่ออกสนิค้าตา่ง ๆ ไปยงัตา่งประเทศอีกด้วย 

 
3.2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร 

จากข้อมลูของส านกัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์  ในปี พ.ศ. 2561 อตุสาหกรรมอาหารโดยรวมขยายตวั
ขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทัง้ในแง่ปริมาณการผลิต การบริโภค การส่งออก เพื่อรองรับผลิตผลทางการเกษตรที่เพิ่มขึน้      
อีกทัง้การขยายตวัของอปุสงค์จากต่างประเทศและการบริโภคในประเทศก็เป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัต่ออตุสาหกรรมอาหาร
ด้วยเช่นกนั 

(1) การผลิตอาหาร  
ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการผลิตอาหาร 40.2 ล้านตนัขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 14.21 ตามผลผลติ

ทางการเกษตรท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการผลติน า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลทรายขาว และน า้ตาลทรายบริสทุธ์ิ สบืเน่ืองจาก
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อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าพืน้ที่คลังสินค้า บริเวณลาดกระบงั และสมุทรปราการ 
ปี พ.ศ. 2555 - ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 256 
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ผลผลติอ้อยที่เพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 40 - 45 จากปีก่อนหน้า รวมทัง้น า้มนัปาล์มดิบและน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิ ซึง่มีผลผลติจ านวน
มากกว่าปีก่อนมาก นอกจากนัน้การผลิตไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋องซาร์ดีนกระป๋องก็ขยายตวัเพื่อรองรับ
ความต้องการบริโภคทัง้ในและตา่งประเทศที่ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง 

(2) การจ าหน่ายอาหารในประเทศ  
การจ าหนา่ยอาหารในประเทศ ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 21.5 ล้านตนั ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 4.37 

โดยเฉพาะอาหารในกลุม่น า้ตาล น า้มนัพืช ปศสุตัว์ นม และบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปซึง่ได้รับอานิสงค์จากการการบริโภคในประเทศ
ที่เร่ิมปรับตวัดีขึน้   

(3) การส่งออกและน าเข้าอาหาร 
การสง่ออกอาหารใน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีมลูค่า 31,447.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า

ถึงร้อยละ 8.59 ด้วยปัจจยัสนบัสนนุจากปริมาณการสง่ออกกลุม่ผลติภณัฑ์ส าคญัซึง่รวมถึง ข้าว ไก่แช่แข็งและแช่เย็น ไก่แปร
รูป ทนูา่กระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ทัง้นีก้ารขยายตวัของการสง่ออกอาหารได้รับผลดีจากการฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนื่องของเศรษฐกิจ
ประเทศคูค้่าที่ส าคญั อาทิอาเซียน จีน ญ่ีปุ่ น และยโุรปซึง่ช่วยหนนุความต้องการสนิค้าไทยทัง้ทางตรงและทางอ้อมผา่นหว่ง
โซอ่ปุทานการผลติ 

การน าเข้าอาหารใน ปี พ.ศ. 2561 มีมลูค่า 14,007.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อย
ละ 7.15  โดยเฉพาะปริมาณการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งที่เพิ่มสูงขึน้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมทูน่า
กระป๋องที่ขยายตวัในปี 2561 รวมทัง้การปริมาณน าเข้ากากพืชน า้มนั นมและผลิตภณัฑ์นม เพื่อรองรับการขยายตวัของ
อตุสาหกรรมอาหารสตัว์อตุสาหกรรมนมและอาหารอื่น ๆ ท่ีขยายตวั อยา่งตอ่เนื่อง 

(4) แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร  
ภาพรวมการผลติและการสง่ออกในอตุสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มเติบโตดีขึน้จากเศรษฐกิจโลกซึง่

มีแนวโน้มขยายตวัใกล้เคียงปีก่อน กอปรกับค่าเงินบาทซึ่งมีแนวโน้มอ่อนค่าด้วยทิศทางดอกเบีย้ขาขึน้ของสหรัฐอเมริกา  
รวมถึงการขยายอยา่งตวัตอ่เนื่องของการผลติและสง่ออกสินค้าส าคญัซึง่รวมถึง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป ทนูา่กระป๋อง 
และซาร์ดีนกระป๋อง นอกจากนี  ้การส่งออกกุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็งจะได้รับอานิสงค์จากการที่อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้สง่ออก
หลกัของตลาดสหรัฐอเมริกาลดปริมาณการผลติลง แม้จะมีปัจจยัเสีย่งอยา่ง สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกา - จีน และ
ความไมแ่นน่อนของมาตรการกีดกนัทางการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัประเทศคูค้่าส าคญั เช่น ยโุรป ญ่ีปุ่ น อีกด้วย 

 

4.  ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ในการระบปัุจจยัที่อาจท าให้เกิดความเสีย่งตอ่การด าเนินงานของ ฐานะทางการเงิน และความด ารงอยูข่องกองทรัสต์

นัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครัง้แรก โดยการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง รายงานของบริษัทผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน และรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สนิ นอกจากนี ้ยงัมีการพิจารณา
ถึงปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่น การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึง
นโยบายของรัฐต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเห็นของบริษัทฯ ณ ขณะที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเป็นครัง้แรก โดยได้มีการ
เปิดเผยไว้ในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึง่มีผลใช้บงัคบันบัตัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
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ส าหรับการบริหารจัดการกองทรัสต์ในรอบปี พ.ศ 2561 บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า มีปัจจยั
ความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญักบักองทรัสต์ ซึง่ผู้ลงทนุควรพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้

4.1  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

4.1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการตลาดและกลยทุธ์การบริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ ระบไุว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึง่การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของทรัสตี ทัง้นี ้ความสามารถ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทรัสต์ให้ประสบความส าเร็จนัน้  ขึน้อยู่กบัปัจจยัที่ไม่
แนน่อนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทนุท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การลงทนุของ
กองทรัสต์ การที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานรวมทัง้โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

4.1.2 ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 
หลงัจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกแล้วเสร็จ บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะ

แต่งตัง้บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม TIP เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุในโครงการทิพย์ 7 ตามกลยทุธ์และนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด นอกจากนี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัมีความเก่ียวพนั
กบักองทรัสต์ในฐานะเป็นผู้ขายทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ การจดัหาผลประโยชน์และการบริหารจดัการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจ
สนับสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับอสงัหาริมทรัพย์หรือธุรกรรมอื่นที่อาจมีการแข่งขันโดยตรงกับ
กองทรัสต์ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก ากบั
ดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกนัปัญหาดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้  โดยมีการก าหนดให้
ตลอดระยะเวลาที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า ทุกครัง้ที่มีผู้ สนใจเช่าที่ดินและอาคารคลงัสินค้า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินที่ ว่าง
ทัง้หมดที่ตรงตามความต้องการของลกูค้า (Specification) ให้ลกูค้าเป็นผู้พิจารณาตดัสินใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกวา่จะเป็น
ทรัพย์สินของฝ่ายใด รวมถึงการก าหนดคา่เช่าส าหรับอาคารที่สามารถเทียบเคียงกนัได้ ทัง้ในด้านขนาด ท าเล รูปแบบ และ
อาย ุให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ เว้นแต่กองทรัสต์จะ
พิจารณาการด าเนินการท่ีเหมาะสมอื่นเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัท ารายงาน
ต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือตามทีบริษัทฯ และ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้ก าหนดร่วมกนั 

4.1.3 รายได้ของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับฐานะทางการเงินของผู้เช่าพืน้ที่และการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการเม่ือสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าสิน้สุดลง 

คา่เช่าที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าพืน้ที่ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ จะเป็นท่ีมาของรายได้หลกัของกองทรัสต์ 
ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งจากฐานะการเงินและความสามารถในการช าระคา่เช่าของผู้ เช่าพืน้ท่ีได้ หากผู้ เช่าพืน้ท่ีราย



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

หน้าที่ 38 

ส าคญัรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย หรือผู้ เช่าพืน้ที่จ านวนมากในขณะใดขณะหนึ่งมีฐานะการเงินที่ด้อยลง อาจท าให้ผู้ เช่า
พืน้ท่ีช าระเงินลา่ช้าหรือเกิดการผิดนดัช าระเงินคา่เช่าของผู้ เช่าพืน้ท่ี  และท าให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

นอกจากนี ้แม้ว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเป็นทรัพย์สินที่ปัจจุบนัมีผู้ เช่าพืน้ที่เต็มทัง้หมด แต่ก็อาจเกิดกรณีที่ผู้
เช่าพืน้ที่ไม่ประสงค์จะต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการเมื่อครบก าหนดระยะเวลา หรืออาจขอต่ออายสุญัญาเช่าพืน้ที่และ
สญัญาบริการด้วยเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์น้อยกวา่เง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการปัจจุบนั ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ของกองทรัสต์  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเสี่ยงดงักลา่ว โดยมีนโยบายในการเจรจาการต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญา
บริการกบัผู้ เช่าพืน้ที่ที่ก าลงัจะหมดสญัญาลว่งหน้าเป็นเวลา 3 - 6 เดือนก่อนสญัญาเช่าและสญัญาบริการจะครบก าหนด 
ดงันัน้ เมื่อมีผู้ เช่าพืน้ท่ีที่ครบก าหนดอายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการและไมป่ระสงค์ที่จะตอ่อายสุญัญาเช่า บริษัทฯ ยงัคงมี
เวลาเพียงพอส าหรับการจดัหาผู้ เช่ารายใหมม่าแทนที่ 

4.1.4 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก หรือไม่ได้รับบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลาง เน่ืองจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ 

ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหาริมทรัพย์
สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการ และสญัญาตกลงกระท าการเพื่ อการ
ลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์กบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สญัญาต่าง  ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุและการ
บริหารของกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผกูพนัให้คู่สญัญาปฏิบตัิตามข้อก าหนดใน
สญัญา 

นอกจากนี ้การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  และ
โครงการทิพย์ 7 บางประการ อาทิเช่น ทางสญัจรสว่นกลาง น า้เพื่ออตุสาหกรรม และบริการบ าบดัน า้เสยี อาจด าเนินการโดย
ผู้ให้บริการซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิในฐานะผู้พฒันาโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการทิพย์ 7 (แล้วแตก่รณี) บริษัทฯ จึง
ไม่สามารถรับประกนัได้ว่า ผู้พฒันาโครงการแปซิฟิค ห้องเย็นและโครงการทิพย์ 7 นัน้ จะปฏิบตัิตามข้อผกูพนัของตนตาม
สญัญาในการให้บริการใด ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเหตุการณ์ที่คู่สญัญาผิดสญัญาดงักล่าว อาจท าให้ผู้ ให้บริการหยุดการ
ให้บริการใด ๆ ต่อกองทรัสต์และผู้ เช่าพืน้ที่ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึ่งอาจเป็นอปุสรรคในการจดัหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ และอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่กิจการ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ได้ 

อยา่งไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสญัญา คูส่ญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตแุหง่การ
เลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีดังกล่าว แม้กองทรัสต์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหายตลอดจนเรียกค่าขาด
ประโยชน์ใด ๆ  ก็ตาม แต่เหตผิุดสญัญาของคู่สญัญาดงักลา่วอาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือไมส่ามารถบงัคบั
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญาดงักลา่วได้ เช่น ไมส่ามารถบงัคบัให้คูส่ญัญาต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของสญัญา หรือ
คู่สญัญาไม่ช าระคา่เสียหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดงันัน้ กองทรัสต์จึงอาจต้องเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรมโดยการใช้สทิธิ
ฟอ้งร้องตอ่ศาล ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด าเนินการจนกวา่จะเสร็จสิน้ 
กระบวนการ และจ านวนเงินท่ีกองทรัสต์จะได้รับชดเชยเยียวยาตอ่ความเสยีหายตา่ง ๆ นอกจากนี ้ผลแหง่คดียงัขึน้อยูก่บัค า
พิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคับให้
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เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามจ านวนหรือภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

4.1.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้อันเป็นผลจากการที่กองทรัสต์กู้ยมืเงนิ 
กองทรัสต์มีความประสงค์ที่จะกู้ ยืมเงินระยะยาววงเงินไม่เกินประมาณ 698 ล้านบาท (กองทรัสต์จะมีการกู้ ยืม

ประมาณไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์) เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุสว่นหนึ่งในการลงทนุในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรก ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ 
และอตัราดอกเบีย้ เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามสญัญาเงินกู้อาจมีการเปลีย่นแปลงในระหวา่งอายขุองสญัญาเงินกู้ซึง่
จะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ท าให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการช าระดอกเบีย้  และเงินต้น 
และอาจจะกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ นอกจากนี ้ในกรณีที่
กองทรัสต์ไม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยืมเงิน หรือ เกิดเหตผิุดสญัญาอื่น ๆ ภายใต้
สญัญาเงินกู้  อาจสง่ผลให้ผู้ ให้กู้อาจด าเนินการทางกฎหมายกบักองทรัสต์หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามสญัญา อนัเนื่ องมาจาก
การไมป่ฏิบตัิตามสญัญากู้ยืมเงิน รวมถึงการบงัคบัจ านองในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ที่น าไปเป็นหลกัประกนัเงินกู้   

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้บริหารจัดการกองทรัสต์โดยจะมีมาตรการในการ
ติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์และปัจจยัภายนอกตา่ง ๆ รวมถึงแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว เช่น บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) หรือการด าเนินการใด ๆ กบัเจ้าหนี ้เช่น การขอขยายระยะเวลาการช าระหนี ้การขอผ่อนผนั
เง่ือนไขทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การบริหารจดัการกองทรัสต์ เป็นต้น โดยกองทรัสต์จะด าเนินการดงักลา่วโดยค านงึถึงกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องและประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 
 
4.2  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

4.2.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผู้เช่าพืน้ที่  อัตราการเช่า และอัตราค่า
เช่า 

กองทรัสต์มีรายได้หลกัจากการให้เช่าพืน้ที่และให้บริการที่ เก่ียวข้องแก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ เช่าพืน้ที่อาคาร
คลงัสินค้าหรืออาคารคลงัห้องเย็น โดยการประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคารคลงัสินค้าและอาคารคลงัห้องเย็นดงักลา่วอาจมี
การแข่งขนัท่ีสงูขึน้จากการที่ผู้ประกอบการรายอื่นก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกนัขึน้ใหมใ่นบริเวณใกล้เคียงกนักบัท่ีตัง้ของ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ท าให้เกิดการแข่งขนัในการแสวงหาผู้ เช่าพืน้ที่รายใหม่ การต่ออายขุองผู้ เช่าพืน้ที่รายเดิมและ
การปรับลดอตัราค่าเช่าเพื่อให้ดึงดูดต่อผู้ เช่าพืน้ที่  ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี สถานที่ตัง้ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรสาคร ฉะเชิงเทรา และสมทุรปราการ ซึ่ง
เป็นท าเลที่เหมาะสม มีเส้นทางการคมนาคมไปยงัภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวก ดังนัน้ ปัจจัยดงักล่าวจึงสามารถดึงดูดให้
ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อยา่งดี นอกจากนี ้การท่ีเจ้าของทรัพย์สนิเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า/อาคาร
คลงัห้องเย็นให้เช่ามาเป็นระยะเวลาพอสมควร จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเพิ่ มศักยภาพของทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้
สามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นได้ 
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4.2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มผู้เช่าหลัก และความเสี่ยงในการสูญเสียกลุ่มผู้เช่าหลักซ่ึงอาจท าให้
รายได้ของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงไป 

เนื่องจากกองทรัสต์ให้ผู้ เช่าหลกั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ JWD เช่าทรัพย์สินในโครงการ JWD คิดเป็นอตัราสว่นรายได้
ประมาณร้อยละ 74.27 ของรายได้รวมของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ดงันัน้ หากกลุม่ผู้ เช่าหลกัยกเลกิสญัญาเช่าทรัพย์สนิก่อน
ครบก าหนดระยะเวลา หรือไม่ต่ออายสุญัญาเช่าทรัพย์สินเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่าใหมม่า
ทดแทนได้ หรือกองทรัสต์อาจหาผู้ เช่าใหม่มาทดแทนได้แต่เง่ือนไขในการเช่าอาจไม่เหมือนกบัเง่ือนไขในการเช่าของกลุ่มผู้
เช่าหลกั การกระท าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายได้ของ
กองทรัสต์  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ เห็นวา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุเป็นทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพ และสญัญาเช่าที่กองทรัสต์จะเข้า
เป็นคู่สญัญากบัผู้ เช่าหลกันัน้ เป็นสญัญาเช่าระยะยาวและจะด าเนินการจดทะเบียนการเช่ากบัส านกังานที่ดิน นอกจากนี  ้
สถานที่ตัง้ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์นีต้ัง้อยู่ในท าเลที่เหมาะสม มีเส้นทางการคมนาคมไปยงัภูมิภาคอื่นได้อย่าง
สะดวก ดงันัน้ ปัจจยัดงักลา่วจึงสามารถดึงดดูให้ผู้ประกอบการอื่นเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อเป็นการทดแทนได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี ้และเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ กองทรัสต์ยงัได้เข้าท าสญัญาตกลงกระท า
การระหว่าง JWD และผู้ เช่าหลกัและกองทรัสต์ โดย JWD มีข้อผกูพนัตามข้อตกลงการรับประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า 
โดยเป็นลกูหนีร่้วมกบัผู้ เช่าหลกัตามวงเงินและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าและสญัญาตกลงกระท าการ ซึ่งจะเป็น
มาตรการท่ีช่วยให้ความเสีย่งจากการผิดสญัญาของผู้ เช่าหลกัลดน้อยลงได้อยา่งมีนยัส าคญั  

4.2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของผู้เช่าหลัก 

ผู้ เช่าหลกัจะต้องได้รับใบอนญุาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และ/หรือ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการอาคาร
คลงัห้องเย็น หากผู้ เช่าหลกัไม่ได้รับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และ/หรือ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการ
อาคารคลงัห้องเย็น หรือใบอนญุาตดงักลา่วของผู้ เช่าหลกัถกูยกเลิก เพิกถอนหรือไม่มีการตอ่อาย ุจะมีผลกระทบในทางลบ
ตอ่ผู้ เช่าหลกั กลา่วคือ จะท าให้ผู้ เช่าหลกัไมส่ามารถด าเนินกิจการอาคารคลงัห้องเย็นต่อไปได้ ทัง้นี  ้อาจเป็นผลให้ผู้ เช่าหลกั
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาเช่าได้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 
และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาตกลงกระท าการระหวา่ง JWD และกลุม่ผู้ เช่าหลกั และกองทรัสต์ โดย JWD มี
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วที่จะให้ความสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุม่ผู้ เช่าหลกั รวมถึงวงเงินส ารองเพื่อรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้และวงเงินใด ๆ ตามที่กองทรัสต์ร้องขอ ตลอดจนก ากบัดแูลและให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นแก่ผู้ เช่าหลกั 
เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามก าหนดไว้ในสญัญาเช่ากับกองทรัสต์ตลอดระยะเวลาที่กลุ่มผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ เช่าภายใต้
สญัญาเช่าดังกล่าว ซึ่งจะเป็นมาตรการที่ช่วยให้ความเสี่ยงจากการผิดสญัญาของกลุ่มผู้ เช่าหลกัลดน้อยลงได้อย่างมี
นยัส าคญั 

4.3  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

4.3.1 ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนถกูเวนคืน 
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งในกรณีที่หนว่ยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึง่ท าให้กองทรัสต์ไม่อาจ

ใช้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุ รกิจต่อไปได้ นอกจากนี ้กรณีที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว 
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กองทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืนหรือได้รับค่าชดเชยดงักล่าวน้อยกว่ามูลค่าที่กองทรัสต์ใช้ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินซึ่ง อาจสง่ผลให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ 
ทัง้ในสว่นของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน โดยจ านวนเงินคา่ชดเชยที่กองทรัสต์จะได้รับขึน้อยู่กบัเง่ือนไขตามที่ก าหนด
ในสญัญาที่เก่ียวข้องระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการถกูเวนคืนหรือจ านวนเงินค่าชดเชยที่ได้รับจาก
การเวนคืน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได้ เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเป็นนโยบายและความ
จ าเป็นในการใช้พืน้ท่ีของรัฐในเวลานัน้ ๆ ในอนาคต 

4.3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึน้ 

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบหาก
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึน้โดยรายได้ไม่ได้เพิ่มขึน้อย่างสอดคล้องกนั
ปัจจยัที่อาจสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มสงูขึน้ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค ค่าบริการของผู้ รับจ้าง
ช่วง อตัราเงินเฟอ้ และคา่เบีย้ประกนั เป็นต้น 

4.3.3 ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ อุทกภยั และการก่อวินาศภยั 
ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิดงักลา่วอาจได้รับความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ

อาทิ อทุกภยั และ/หรือ จากการก่อวินาศภยั ดงันัน้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าทรัพย์สิน และเพื่อให้ได้เง่ือนไขการท าประกันภัยที่ดีที่สดุ
กองทรัสต์จะด าเนินการจัดให้มีการท าประกนัภยัในทรัพย์สินดงักล่าว โดยให้มีระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ตลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายใุนวงเงินประกนัที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยั
ของอาคารทีมีลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ เช่น การประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน 
(All Risk Insurance) และการประกนัภยัเพื่อประโยชน์บคุคลที่สาม (Public Liability Insurance) ด้วย 
 
4.4  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

4.4.1 ความเสี่ยงจากราคาหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ราคาซือ้ขายหน่วยทรัสต์ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อาทิเช่น โอกาสทางธุรกิจและ

การลงทุนของกองทรัสต์ สภาวะตลาดตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในทศันะของนกัลงทุน การคาดการณ์จากนกั
ลงทนุและนกัวิเคราะห์ มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ความนา่สนใจของหนว่ยทรัสต์เมื่อเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์
ที่เป็นตราสารทุนอื่น ๆ ความสมดุลระหว่างผู้ ซือ้ และผู้ ขายหน่วยทรัสต์ ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ อตัราดอกเบีย้ ตลอดจนความผนัผวนของตลาดตราสารทนุ  

ด้วยปัจจัยดังกล่าว หน่วยทรัสต์อาจมีการซือ้ขายที่ราคาสูงกว่าหรือต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย การที่
กองทรัสต์ มีกระแสเงินสดส าหรับการด าเนินงานเพื่อใช้ในการลงทนุ เป็นทนุส ารองส าหรับการด าเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการ
อื่น ๆ เงินทุนเหล่านีแ้ม้จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ แต่อาจมิได้เพิ่มราคาตลาดให้แก่หน่วยทรัสต์ด้วย หากกองทรัสต์ไม่
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สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได้ ทัง้ในแง่ของการหารายได้ในอนาคตหรือการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ราคาตลาดของหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ก็อาจได้รับผลกระทบด้านลบ 

นอกจากนัน้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินซึ่งคุ้มครองเงินลงทุน และการลงทนุในหน่วยทรัสต์
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช่ลกัษณะของการเข้าท าสญัญาให้กู้ยืมเงินหรือเป็นการได้รับประกนัว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้เงินท่ี
ตนลงทนุคืน ดงันัน้ นกัลงทนุอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไ่ด้เงินลงทนุคืนทัง้หมดหรือบางสว่น 

4.4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผลประโยชน์
ตอบแทนที่ ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นัน้  ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมทัง้จ านวนเงิน
รายได้ค่าเช่าที่ได้รับตลอดจนอัตราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ เกิดขึน้ หาก
อสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของกองทรัสต์ไมก่่อให้เกิดรายได้ในจ านวนท่ีเพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และความสามารถใน
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้านลบ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทน หรือรักษาอตัราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดบัเดิมได้ นอกจากนี ้ยงัไมส่ามารถรับรองได้ว่า
ระดบัของผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ายจะเพิ่มขึน้เมื่อเวลาผ่านไป อีกทัง้ไม่สามารถรับรองได้ว่าตามสญัญาเช่าในปัจจุบนั 
คูส่ญัญาจะสามารถตกลงกนัเพื่อให้อตัราคา่เช่าที่ได้รับนัน้ เพิ่มสงูขึน้ หรือวา่รายได้คา่เช่าจากการขยายอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
การได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนัน้ จะเพิ่มสงูขึน้ และท าให้รายได้ของกองทรัสต์เพิ่มสงูขึน้ อนัจะเป็นผลให้กองทรัสต์
สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในจ านวนเพิ่มสงูขึน้ได้ 

ทัง้นี ้ในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหนว่ยทรัสต์นัน้ จะพิจารณาจากผลประโยชน์ตอบแทนที่
กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่าหรือให้ใช้พืน้ที่ของอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์เท่านัน้ไม่ได้ โดยจะต้อง
ค านวณเป็นเงินได้หลงัหกัรายจ่ายที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน รวมทัง้ แตไ่มจ่ ากดัเพียงคา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการ การให้
เช่า การช าระคืนเงินต้นจากการกู้ ยืมที่ถึงก าหนดช าระ ภาระผูกพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระโดยพิจารณาสถานะเงินสด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ ดงันัน้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์จึงน้อยกว่าผลประโยชน์ตอบ
แทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

4.4.3 ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมีภาระภาษีเก่ียวกบัการลงทุนหรือซือ้ขายหน่วยทรัสต์โดยอาจจะต้องเสียภาษีในอตัราที่สงูขึน้  

หรือในกรณีประโยชน์ตอบแทนหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ลงทนุที่ไมไ่ด้มีสญัชาติไทยอาจจะต้องเสียภาษีหกั ณ 
ที่จ่ายในอตัราที่แตกตา่งไปจากเดิมได้ หากมีการเปลีย่นแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษี หรือด้านอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้ในอนาคตภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมของกองทรัสต์อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอตัราในปัจจบุนั เช่น ในการ
ขาย โอน หรือ รับโอนกรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้ขาย โอน 
หรือรับโอนกรรมสทิธ์ิ ซึง่กองทรัสต์อาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางสว่น โดยท่ีอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีทีกองทรัสต์
จะต้องช าระดงักลา่วอาจแตกตา่งจากอตัราที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
กองทรัสต์ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีนัยส าคัญ ซึ่งจะผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ 

 

5.  ข้อมูลส าคัญอื่น 

 
กองทรัสต์ไมม่ีข้อมลูส าคญัอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
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ส่วนที่ 3 
การจัดการและก ากับดแูลกองทรัสต์ 
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7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 
7.1 หน่วยทรัสต์ 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนและที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 1,550,000,000 บาท 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย 10.00 บาท 
จ านวนหนว่ยทรัสต์ 155,000,000 หนว่ย 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 11.3148 บาท 
ประเภทหนว่ยทรัสต์ ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

 
7.2 โครงสร้างผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
จ านวนหน่วยทรัสต์

ที่ถอือยู่ 

คิดเป็นสดัส่วน 
การถอืหน่วยทรัสต์ 
(ประมาณร้อยละ) 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 15,500,000 10.00 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 11,000,000 7.10 

บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 10,000,000 6.45 

กองทนุ ผสมบีซีเนียร์ส าหรับวยัเกษียณ 8,000,000 5.16 

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

บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 4,493,700 2.89 

กองทนุเปิด บวัหลวงอินคมั 4,100,000 2.65 

นางสมศรี ไกรศกัดาวฒัน์ 3,130 ,000 2.01 

นางพรทิพย์ พิบลูนครินทร์ 3,100,000 2.00 

นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 2,800,000 1.81 

รวม 68,720,800 44.33 

 
7.3 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์  

7.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ  (90) ของ

ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทน
ส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละ
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ไตรมาส ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครัง้ต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่
กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุ กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครัง้ต่อรอบปีบญัชีได้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์หาก
กองทรัสต์มีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่ว) 

อนึง่ ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคก่อนให้หมายถึงก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) การหกัก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะ
เงินสดของกองทรัสต์ 

(ข) การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของ
กองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แล้วแต่
กรณี 

(2) ในกรณีที่กองทรัสต์มีก าไรสะสมที่อ้างอิงจากก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วในแตล่ะปีของกองทรัสต์ตามข้อ (1) 
ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จากก าไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้  

(3)  ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

(4) ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อระบุช่ือผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายใน
ก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) ภายใน

เก้าสบิ (90) วนั นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี   
เง่ือนไขเพิ่มเติม: เว้นแต่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับงวดปีบัญชีแรก ในการพิจารณาจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนรายปี การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์     ซึง่หาก
ประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยทรัสต์ระหวา่งรอบปีใด มีมลูคา่ต ่ากวา่หรือเทา่กบั ศนูย์จดุศนูย์หนึง่ (0.10) บาท 
ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพื่อน าไป
จ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป ทัง้นี ้เง่ือนไขข้างต้นต้องไมข่ดักบัข้อ (1)   

(ข) ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากมี) ภายในเก้าสิบ 

(90) วนั นบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีส าหรับไตรมาสลา่สดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน    
เง่ือนไขเพิ่มเติม: ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายตอ่หน่วยทรัสต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลูคา่ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทน
ในครัง้นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป  



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

หน้าที่ 47 

ส าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เว้นแต่กรณีที่ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอยา่งอื่น ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ 

(5) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัสว่น
การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้จะไม่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่นท่ีถือหนว่ยทรัสต์เกินกวา่อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(ข) ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อก าหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและอตัราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

- สง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือ 

- ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ 
- ประกาศผา่นเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ เว็บไซต์ของกองทรัสต์ หรือ 
- ประกาศในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อย 1 (หนึง่) ฉบบั 

(ค) ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายก าหนดของผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะประเภท 

(ง) ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นามผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และสง่ทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ระบไุว้ในใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ หรือน าเงินฝากเข้าบญัชี
เงินฝากของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่แจ้งไว้โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินท่ีเกิดขึน้ 
และภาระความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวจาก
จ านวนเงินท่ีจะสง่ให้ 

(จ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ให้เงินดงักลา่วตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่
น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  

(6) เง่ือนไข และวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่ถือหนว่ยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี มี
ข้อจ ากดัสทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเพียงเทา่ที่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ีอยูใ่นอตัราที่ประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ 
กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณีก าหนด และผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการค านวณหาจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วิธีการ
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เฉลี่ยตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน 

ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบ
แทนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วนัน้ ให้ตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับในคราวนัน้ 

7.3.2 ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ครัง้ที่ ผลการด าเนินงาน อัตราผลประโยชน์ 
ตอบแทน 

วันจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1 22 ธนัวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 0.1926 12 มิถนุายน 2561 
2 1 เมษายน 2561 - 30 มิถนุายน 2561 0.1861 5 กนัยายน 2561 
3 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กนัยายน 2561 0.1902 4 ธนัวาคม 2561 
4 1 ตลุาคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 0.1985 22 มีนาคม 2562 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

 
8.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท เอไอเอม็ รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  เป็นบริษัทจ ากดัซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 
เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อปฏิบตัิหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ โดยบริษัทฯ 
ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์จากส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560 

8.1.1 สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัท 

ช่ือผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
AIM REIT Management Company Limited 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 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 
มลูคา่ที่ตราไว้ 100 บาทตอ่หุ้น 
ประเภทธุรกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager)  

http://www.aimreit.com/
http://www.aimreit.com/
mailto:ir@aimreit.com
mailto:ir@aimreit.com
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ผู้ ถือหุ้นใหญ่(สดัสว่นการถือหุ้น) บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั (ร้อยละ 60) 
รายช่ือกรรมการ นายธนะชยั สนัติชยักลู 

นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ 
เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั 
นายอมร จฬุาลกัษณานกุูล 
นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ลงลายมือร่วมกบันายไพสฐิ แก่นจนัทน์ หรือ
นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญั
ของบริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
ข้อมูล ณ วนัที ่: 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

8.1.2 โครงสร้างการถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ล าดับ             ชื่อ 
จ านวนหุ้นที่
ถอื (หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด (%) 

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

รวม 100,000 100.00 
หมายเหต:ุ  1/ บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั เป็นบริษัททีป่ระกอบกิจการบริการที่ปรึกษาการลงทนุ และมีรายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี ้

ล าดับ             ชื่อ 
จ านวนหุ้นที่
ถอื (หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด (%) 

1 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 9,900 49.50 
2 นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุ ิ 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 เป็นบริษัททีป่ระกอบกิจการเป็นบริษัทโฮลด้ิงทีไ่ม่ได้ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
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8.1.3 โครงสร้างการจัดการ 

(1) โครงสร้างองค์กร 

ในการจดัโครงสร้างองค์กร ผู้จดัการกองทรัสต์ยดึหลกัการในการแบง่หน้าที่ ความรับผิดชอบของแตล่ะหนว่ยงาน
อย่างชดัเจน แต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ  เป็นระบบ สอดคล้องตอ่หลกัความไว้วางใจและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ค านึงถึงการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากการทจุริต ฉ้อฉล ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์
สามารถจดัการลงทนุให้ผู้ลงทนุด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนประโยชน์
ของผู้จดัการกองทรัสต์เอง และเพื่อปอ้งกนัการร่ัวไหลของข้อมลู หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย และความสอดคล้องกบัสภาพ 
ขนาด และความซบัซ้อนของการท าธุรกิจของบริษัทฯ 

โครงสร้างองค์กรของผู้จดัการกองทรัสต์ ประกอบด้วย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายการเงิน
และนกัลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงาน และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ดงันี ้

แผนผังโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

(2) คณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการหนึ่งชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน ดงันี ้
 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการเงินและ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบญัชี 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกฎหมายและ

ก ากบัการ
ปฏิบตัิงาน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(อยู่ระหว่างสรรหาและว่าจ้างบคุคลภายนอก) 

เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

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

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ คือ นายอมร จุฬาลกัษณานกุูล ลงลายมือ
ร่วมกบันายไพสฐิ แก่นจนัทน์ หรือนายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ ร่วมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาทที่ส าคญัในการติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่
บริษัทฯ ในการด าเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาที่เก่ียวข้อง 

คณะผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ผู้จดัการกองทรัสต์มีผู้บริหาร จ านวน 6 คน ดงันี ้

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

ทัง้นี ้รายละเอียดวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุหรือการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ ปรากฎรายละเอียดในเอกสารแนบ  

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
บริษัทฯ และหน้าที่และความรับผิดชอบตอ่กองทรัสต์ภายใต้การบริหารจดัการ ซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้

หน้าที่และความรับผิดชอบตอ่บริษัทฯ 
(ก) ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบที่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นโดยไม่ขดักบับทบาท
หน้าที่การเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ข) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(ค) พิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ  อ านาจการบริหารและรายการอื่นใดที่กฎหมาย
ก าหนด 

(ง) ด าเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและ      
เช่ือถือได้ 
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(จ) ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
กนั 

(ฉ) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดลุยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระใน
การพิจารณาก าหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การแตง่ตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่
จะคดัค้านการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรือ ฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทยีม
กนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

(ช) พิจารณาคดัเลอืก แตง่ตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการทา่นเดิมที่พ้นจากต าแหนง่  รวมทัง้คดัเลอืก เสนอ
แตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(ซ) รายงานข้อมลูตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

หน้าที่และความรับผิดชอบตอ่กองทรัสต์ภายใต้การบริหารจดัการ 
(ก) ผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจด้วยความ ระมดัระวงั 

ซื่อสตัย์ สจุริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
(ข) บริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ค) พิจารณาอนุมัติการซือ้ และ/หรือ ขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due 

Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(ง) พิจารณาอนมุตัิการจดัหาแหลง่เงินทนุให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแหลง่ที่มาของเงินทนุ จ านวนข้อก าหนด 

และเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(จ) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยของกองทรัสต์ 
(ฉ) พิจารณาอนมุตัิการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยของกองทรัสต์ 
(ช) พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
(ซ) ดแูลให้กองทรัสต์มีการควบคมุภายในท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระบบการควบคมุภายในของ

กองทรัสต์ 
(ฌ) คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ รวมทัง้จดัประชมุผู้ สอบบญัชี

ตามความเหมาะสม 
(ญ) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ก าหนด 
(ฎ) พิจารณาด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน หรือ ข้อพิพาทเก่ียวกบักองทรัสต์จากบคุคลภายนอกตามการเสนอ

ของผู้บริหารบริษัท 

(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

(ก) พิจารณาติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการให้มีกระบวนการจดัท าและการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และกองทรัสต์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลา 
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(ข) พิจารณาติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและ
ระบบการท างานท่ีเหมาะสมในการท าหน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการที่ เ ก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี  ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กองทรัสต์ 

(ง) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์  

จากขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการรายงานให้
กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการให้ค าแนะน าที่จ าเป็นเก่ียวกบัเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ 
(ข) จดุออ่นและจดุที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและระบบการท างานในการท า

หน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข 

8.1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ 

(1) หน้าที่ทั่วไป 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ 

ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์  แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ ตลอดจนข้อ
ผกูพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ และมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไม่กระท าการใด  ๆ  อนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และผู้ลงทนุโดยรวม 

(2) หน้าที่ตามหลักการด าเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์  
(ก) มีเงินทนุที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะ

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื่อง 
(ข) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมลูที่มีความส าคญัและเก่ียวข้องอยา่งเพียงพอในการตดัสนิใจลงทนุของผู้

ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสือ่สารได้อยา่งชดัเจนไมบ่ิดเบือน และไมท่ าให้ส าคญัผิด 
(ค) ไม่น าข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือท า

ให้เกิดความเสยีหาย หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 
(ง) ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้วา่ผู้ลงทนุได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
อน่ึง เพื่อป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัผูจ้ัดการกองทรัสต์อนัอาจเกิดข้ึนใน

การปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงว่า การด าเนินการดงักล่าวจะต้องไม่มี
ผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ และหากมีกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะท าให้เชื่อมัน่ได้ว่า การบริหารจดัการกองทรัสต์จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีดี่
ทีส่ดุของกองทรสัต์และผูถื้อหน่วยทรสัต์โดยรวม 
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(จ) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสมาคมที่ เก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนโุลม และไม่สนบัสนนุ สัง่การ 
หรือให้ความร่วมมือแก่บคุคลใด ๆ ในการปฏิบตัิที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดดงักลา่ว 

(ฉ) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตี ส านกังาน  ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขออนุมตัิ การขอความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบต่อทรัสตี ส านกังาน ก.ล.ต หรือ ตลาดหลกัท รัพย์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งให้รวมถึงหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัท าและจดัเก็บข้อมลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ การควบคมุภายใน และ
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเร่ืองใด ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องให้
ความร่วมมือในการน าสง่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ให้เข้าไปตรวจสอบในสถานท่ีตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตี
ร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้เป็นที่มัน่ใจได้ว่าผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดแห่ง
สญัญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์ 
ทรัสตีจะต้องแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้าตามสมควร และหากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ให้เช่าไปแล้ว ระยะเวลาที่ทรัสตี
แจ้งดงักลา่วต้องไมน้่อยกวา่ระยะเวลาแจ้งขอตรวจทรัพย์ที่เช่าที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า 

(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดท าและจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง  ๆ เก่ียวกับการจัดโครงสร้าง
รายได้ของกองทรัสต์ วิธีการจดัหาและจดัเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สญัญาที่ผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้ท าในนามกองทรัสต์กบับริษัทฯหรือบคุคลตา่ง ๆ การเข้าลงทนุเพิ่มเติม การจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ และการก่อ
ภาระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีน ามาวางแผนปฏิบตัิงานในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการบริหารจดัการ การควบคุม
ภายใน และการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

(3) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประกนัภยัเพื่อประกนัภยัความรับผิดที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนนิ
ธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของตน ตลอดระยะเวลาแหง่สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ในวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

(3) หน้าที่ในการท าธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์  
ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้วา่การจ าหนา่ย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวเนื่องกบั

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย  
(ข) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยอยา่ง

น้อยต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็นผู้จดัการ

กองทรัสต์ หรือก่อนลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื่อกองทรัสต์ แล้วแตก่รณี 
(2) วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due Diligence) 

อสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรัสต์ที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง  ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนใน



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

หน้าที่ 55 

อสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ พร้อมทัง้จัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักล่าวให้หมายความรวมถึง
ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสีย่งที่อาจเกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า และ
การไมส่ามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้ 

(ค) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้  ทรัสต์ โดย
กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (Proxy) จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อใช้สิทธิในการประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ อาจก าหนดให้ผู้จดัการ
กองทรัสต์ หรือทรัสตีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์  โดยที่ในการประชุมนัน้ไม่มีวาระใดที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
หรือทรัสตีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในวาระการประชุมที่ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์   อาจก าหนดให้กรรมการ
อิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

นอกจากนี ้ในวาระการประชมุที่ทรัสตีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  อาจก าหนดให้กรรมการอิสระ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ง) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ และลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ตาม
เหต ุและกระบวนการท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(จ) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการและ ให้ความร่วมมือตามที่
จ าเป็นเพื่อให้การสง่มอบงานแก่บคุคลที่จะเข้ามาปฏิบตัิแทนส าเร็จลลุว่งไป 

(ฉ) ในกรณีที่มีการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ
การจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ด าเนินการให้ที่ปรึกษาซึง่ได้รับการคดัเลอืกแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่ตนพิจารณา 
(2) ไมใ่ห้ที่ปรึกษาผู้ที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาใน

เร่ืองนัน้ 
(ช) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดท างบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี และสง่งบการเงินดงักลา่วตอ่ส านกังาน  ก.ล.ต. ภายในสาม (3) เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี 
โดยงบการเงินท่ีจดัท านัน้ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(ซ) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์  ซึ่ งรวมถึง ข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นใดตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์  

(ฌ) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ทรัสตี ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
ตามที่ก าหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่ง
รายงานประจ าปีของกองทรัสต์พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และการเปิดเผยข้อมลูที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญหรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ นอกจากนี  ้ให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีหน้าที่ชีแ้จง จดัสง่เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
มีค าสัง่หรือร้องขอ 

(ญ) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสยัในความเป็นอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในการพิจารณาคัดเลือกหรือซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลกัทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ ห้ามมิให้
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ผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และพนกังานทุกคนของผู้ จัดการกองทรัสต์รับค่า
นายหน้า/คา่ธรรมเนียม อนัเนื่องมาจากการพิจารณาคดัเลอืกหรือซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ 

(ฎ) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่เปิดเผยสว่นได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จากบริษัทหรือบคุคลที่เป็นคู่ค้ากบักองทรัสต์ไว้ในหนงัสือชีช้วน  แบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืเชิญประชมุ เพื่อขออนมุตัิท ารายการตา่ง  ๆ  และรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ เพื่อผู้ลงทนุ
และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเข้าท าธุรกรรมต่าง  ๆ  เพื่อ
กองทรัสต์ และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนัน้ 

ทัง้นี ้“บคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์” ให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

สว่นได้เสยีหรือการได้รับประโยชน์ที่ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี ้ลกูหนี ้ผู้ค า้ประกนัหรือได้รับการค า้
ประกนั การถือหุ้นระหวา่งกนั หรือมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเป็นกลุม่เดียวกนั การให้หรือรับบริการ การซือ้ขายระหวา่ง
กนั และการออกคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 

(ฏ) ติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ท ารายงานกระจายยอดประโยชน์ตอบแทน 
และด าเนินงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ และอาจมอบหมายให้บุคคลอื่น
ด าเนินการแทนได้ 

(ฐ) ติดต่อ ประสานงาน  และให้ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการที่เ ก่ียวข้อง รวมถึงยื่นเอกสาร  และน าส่ง
คา่ธรรมเนียม ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์หรือเกิดจากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ ที่
กองทรัสต์มีหน้าที่ต้องช าระตอ่หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และด า เนินการหกัภาษีหกั ณ 
ที่จ่ายที่กองทรัสต์มีหน้าที่หกั ณ ที่จ่าย โดยอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการแทนได้ 

(4) หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
(ก) เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัให้มีระบบงานที่มีคณุภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อยา่ง
ครบถ้วน โดยอยา่งน้อยต้องมีระบบงานดงัตอ่ไปนี ้

(1) การก าหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์และระบบการจัดโครงสร้างเงินทุน การพิจารณา
คดัเลอืกการลงทนุ และการจดัท าแผนกลยทุธ์ในการจดัหาผลประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ระบบการก ากบัดแูล บริหาร และจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทรัสต์ เพื่อให้
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(3) ระบบในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  

(4) ระบบการคดัเลือกบคุลากรและผู้ รับมอบหมายในงานที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์ 
เป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

(5) ระบบในการติดตาม ก ากบัดแูลให้ผู้จดัการและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติ ทรัสต์ ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่ว ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์ 
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(6) ระบบรองรับการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์  

(7) ระบบปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (Back office)  
(8) ระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน  
(9) ระบบการติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ 
(10) ระบบการจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย  
ทัง้นี ้การจดัให้มีระบบงานท่ีกลา่วมาข้างต้นทัง้หมดนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องเป็นผู้จดัท าขึน้ด้วยตนเอง 

เว้นแต่เป็นกรณีการจดัระบบปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการแทนได้
ภายใต้หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การมอบหมายต้องไม่มีลกัษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้ รับด าเนินการไม่สามารถ
ด าเนินการตอ่ไปได้ 

(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิอื่นของกองทรัสต์ ต้องมอบหมายให้กบั
ผู้ที่สามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี การมอบหมายให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานที่
เก่ียวข้องกับนโยบายและการด าเนินการจัดการลงทุน ระบบการก ากับดูแล บริหาร และจัดการความเสี่ยง  ระบบในการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการคัดเลือกบุคลากรและผู้ รับมอบหมายในงานที่เก่ียวข้อง และระบบการ
ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ   

(ข) บริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดแหง่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้หากทรัสตีในนามกองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาใด  ๆ  กับบุคคลภายนอก (เช่น สญัญากู้ เงินที่ทรัสตีในนาม
กองทรัสต์เข้าท ากบัผู้ ให้กู้ ) ที่ก าหนดให้ทรัสตีในนามกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วซึ่งอาจสง่ผลต่อการ
ด าเนินงานในการบริหารจดักองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ให้ทรัสตีแจ้งข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาที่ กองทรัสต์มี
ความผูกพนักับบุคคลภายนอกและอาจส่งผลต่อการด าเนินงานในการบริหารจัดกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ให้แก่
ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบ เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับหนงัสือดงักล่าวจากทรัสตีแล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ถือปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ทรัสตีก าหนดไว้ในหนงัสอืนัน้ ทัง้นี ้เพื่อมิให้กองทรัสต์กระท าผิดสญัญาใด ๆ ที่ทรัสตีได้เข้าท าไว้
ในนามกองทรัสต์กบับคุคลภายนอก 

(ค) คดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทนุด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง โดยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการคดัเลือก การตรวจสอบ และการ
ตดัสินใจที่จะลงทนุหรือไม่ลงทนุในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย ทัง้นี ้การคดัเลือกและตรวจสอบ (Due 
Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทุน ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการจัดการกองทุน
และทรัสต์ที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยให้ยึดถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ต ่า
ในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ง) ด าเนินการตา่ง ๆ  ให้มัน่ใจได้วา่ได้จดัการด้านการเงินและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ของกองทรัสต์
อยา่งมืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อาทิ 
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(1) ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทนุและการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบั
ข้อผกูพนัท่ีก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วน 

(2) ก าหนดวงเงินการก่อภาระหนีแ้ละควบคมุไม่ให้เกินที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วน 

(3) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ตรงกับวตัถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 
49/2555 ตลอดจนประกาศ และค าสัง่ที่เก่ียวข้องอื่นใด 

(4) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์  
(5) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
(6) จัดให้มีการประกันภยัเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

และประกนัภยัส าหรับความรับผิดต่อบคุคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม (เช่น ครอบคลมุอาคารสิ่งปลกูสร้าง 
รวมถึงโครงสร้างอาคาร ระบบน า้ ระบบไฟฟา้) ที่ท าให้ทรัพย์สนิของกองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์  

(7) จดัให้มีการวางแผนการจดัสดัสว่นประเภทธุรกิจของผู้ เช่าที่เหมาะสมส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ (Tenant Mix) 

(8) ควบคมุดแูลให้ผู้ เช่าปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเช่า 
(9) ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่ใช้บงัคบักบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 
(10) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีตเพื่อก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยเช่าและจัดท าสญัญาเช่าให้

เหมาะสมและประเมินผลความถกูต้องของการติดตามเรียกเก็บคา่เช่า เพื่อบนัทึกคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู หรือตดัหนีส้ญู หรือ
บนัทกึหนีส้ญูรับคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินได้ภายหลงัตดัหนีส้ญู)  

(11) จดัให้มีระบบดแูลรักษาความปลอดภยัของอาคารสิ่งปลกูสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ เช่น ระบบแจ้ง
เตือนไฟไหม้ ระบบการติดตอ่สือ่สาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(12) ก าหนดและใช้นโยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบริหาร บ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสิง่ปลกู
สร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 

(จ) ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่กองทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิหรือสทิธิโดยถกูต้องในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทนุ รวมทัง้สญัญา
ต่าง ๆ ที่กองทรัสต์เข้าไปเป็นคู่สญัญามีการจัดท าโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีผลผูกพนัหรือสามารถใช้บงัคบัได้ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาดงักลา่ว 

(ฉ) จดัให้มีระบบในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ หนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน รายงานประจ าปีของกองทรัสต์ 
งบการเงิน และเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีของกองทรัสต์ และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่าง  ๆ ที่มีผลใช้บงัคบักับ
กองทรัสต์และทรัพย์สนิท่ีลงทนุ โดยเก็บรักษาข้อมลูและเอกสารดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายใน
ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปีนบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

(ช) จดัท าและเผยแพร่งบการเงินรายงานประจ าปีและข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบักองทรัสต์ให้ถกูต้องครบถ้วน และ
เผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน รวมทัง้ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 
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ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องใน
การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนือ้หาข้อมูลที่ประกาศหรือเผยแพร่ต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และผู้ลงทนุทัว่ไป โดยต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าข้อมลูที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศตีพิมพ์ หรือ
เอกสารเผยแพร่อื่นใด ได้รับการตรวจสอบว่ามีความถกูต้องครบถ้วน ไม่ขาดข้อมลูส าคญั และได้ให้ข้อมลูที่เพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจลงทนุแล้ว รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายประกาศและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

(ซ) ดแูลให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอก่อนที่จะใช้สิทธิออกเสียงในการอนมุตัิ
เร่ืองต่าง ๆ  รวมทัง้ได้รับข้อมลูนัน้ลว่งหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฌ) ควบคมุดแูลให้กองทรัสต์ปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบตัิที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรก ากบัดแูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ รวมทัง้ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(ญ) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กลา่วคือ ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี  ซึง่หมายความรวมถึงก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 
โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแตก่รณี แต่
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ฎ) ในกรณีที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้ การ
เบิกจ่ายดงักล่าวกระท าได้เฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนั ภายใต้วงเงินที่ได้รับการ
อนมุตัิจากทรัสตี และต้องจดัท าและจดัสง่รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วได้
ภายในระยะเวลาที่สมควร 

(ฏ) ด าเนินการจัดท า และ/หรือ จัดส่งและรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องหรือตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงไม่จ ากัดเพียง ข้อมูล
เก่ียวกบัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์และมลูคา่หนว่ยทรัสต์ รายงานประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ 
รายงานการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
 
8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อด าเนินการบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 โดย บริษัท งานสมบรูณ์ 
จ ากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 ซึ่งบริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั และคณะผู้บริหาร ได้ด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายหรือให้เช่าอาคารคลงัสินค้าและโรงงานส าเร็จรูป แก่ผู้ประกอบการทัง้ในและนอกนิคมอตุสาหกรรมตา่ง  ๆ มา 
กวา่ 20 ปี 
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8.2.1 สรุปข้อมูลส าคัญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

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

จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น (1) นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์  มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ี ร้อยละ 35 

(2) นางสมศรี ไกรศกัดาวฒัน์ มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ี ร้อยละ 25 
(3) นางพรทิพย์ พิบลูนครินทร์ มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ี ร้อยละ 20 
(4) นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ี ร้อยละ 20 

เลขทะเบียนบริษัท 0115554010121 
โทรศพัท์ 02 382 5111 

8.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(1) หน้าที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(ก) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่รายได้ที่เกิดขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ได้มาโดยวิธีการให้เช่าหรือวิธีการอื่นใด 

และบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(ข) จดัหาผู้ เช่ารายยอ่ยเพื่อเช่าพืน้ท่ีในอสงัหาริมทรัพย์ ประสานงาน รวมถึงเจรจากบัผู้ เช่ารายยอ่ยในการเข้า

ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารงานให้เป็นไปตามสญัญาตา่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(ค) เรียกเก็บ ติดตาม ทวงถามให้ผู้ เช่ารายย่อยช าระเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะการจดัเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และหนีส้ินใด ๆ (หากมี) และการออกใบก ากบัภาษี 
ใบเสร็จรับเงินชัว่คราว และใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทรัสต์ และน าสง่เงินดงักลา่วให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์โดยโอนไปยงั
บญัชีของกองทรัสต์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด 

(ง) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ เช่ารายย่อยปฏิบตัิตามสญัญาทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ เช่า
รายยอ่ยเป็นคูส่ญัญาอยา่งเคร่งครัด 

(จ) บ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อพร้อมน าออกให้เช่าหรือขาย ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

(ฉ) ก ากับดูแลให้มีการประกันวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์และประกันภัยความเสียหายที่เกิดขึน้กับ
บคุคลภายนอก ให้มีความคุ้มครองเพียงพอตามจ านวนและมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์หลกัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ พร้อมทัง้
ระบกุองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ โดยให้การประกนัภยัทัง้สองกรณีเป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตความคุ้มครองที่
ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด 

(ช) พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหาริมทรัพย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือกองทรัสต์ รวมถึงสง่
รายงานการตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ เมื่อมีการท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม่ ต่ออายุ
สญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือเมื่อสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิมสิน้สดุลง แล้วแตก่รณี 
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(ซ) รวบรวม ตรวจสอบ และสง่มอบข้อมลูและเอกสารทัง้หมดเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์หรือกรรมสทิธ์ิหรือสิทธิ
ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะสญัญาตา่ง  ๆ  ที่จดัท าขึน้
ระหวา่งผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี กบับคุคลภายนอกเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ฌ) ตรวจสอบและช าระคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์หรือคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั
สญัญาที่ท ากบัผู้ เช่ารายย่อยหรือสญัญาอื่นใดเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ในการบริหาร
จดัการอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์อนมุตัิ 

(ญ) จัดเตรียมและเสนอรายงานประจ าเดือนซึ่งแสดงถึงรายรับ-รายจ่าย เงินค้างรับ และเงินค้างจ่าย และ
บญัชีทดลองรายเดือนที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ฎ) จดัเตรียมและเสนอรายงานประจ าไตรมาสในเร่ืองสภาวะตลาดซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบัการเคลื่อนไหว
ของสภาวะตลาดและจ านวนของลกูค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมอสงัหาริมทรัพย์ในแตล่ะไตรมาส 

(ฏ) จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และน าเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปี
ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตอ่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) หน้าที่ในการจัดท าบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน 
(ก) จดัให้มบีญัชีและรายงานตา่ง ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงรายงาน                

รับช าระหนีป้ระจ าวนั รายงานลกูหนีค้้างช าระ ณ วนัท าการสดุท้ายของเดือน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใด  ๆ ที่เก่ียวกบัรายได้
จากการด าเนินงานโดยรวมของกองทรัสต์ และคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ เพื่อจดัสง่บญัชีรายงานและเอกสารดงักลา่วให้
ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ข) บริหารจัดการเงินสดย่อยหมุนเวียน (Petty Cash) ตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อนุมตัิ รวมถึงจัดเตรียม
รายงานการใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ส าหรับเบิกเงินคืนจากผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ร้องขอ 

(3) หน้าที่ในการท าการตลาด 
(ก) ให้ค าแนะน าแกผู่้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการและการตลาดของอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม            

ตลอดจนกลยทุธ์ด้านการลงทนุและนโยบายการลงทนุ เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(ข) ท าการตลาดและจดัหาผู้ เช่ารายยอ่ย ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการอ านวยความสะดวกในการเยี่ยมชม

อสงัหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับการร้องขอ การตอบข้อสงสยั การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และกิจกรรมอื่นใดที่
น ามาซึง่รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์  

(ค) ให้ค าแนะน าแก่ผู้จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และ
ผลกระทบที่จะมีตอ่กองทรัสต์จากสภาวะดงักลา่ว 
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8.3 ทรัสต ี

8.3.1 สรุปข้อมูลส าคัญของทรัสตี 

ช่ือทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชัน้ 7-8 เลขที ่18  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น (1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ี ร้อยละ 99 

(2) ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ี ร้อยละ 0.01 
เลขทะเบียนบริษัท 0105535048398 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจทรัสต ี ใบอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. วนัท่ี 18 กนัยายน 2556 
โทรศพัท์ 02 949 1500 
โทรสาร 02 949 1501 
Website www.scbam.com 

8.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี 

(1) ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความ
ช านาญ โดยปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ วตัถุประสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อ
ผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

(2) ทรัสตีมีหน้าที่ติดตามดแูลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี)ด าเนินการ
ในงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาอื่นที่เก่ียวข้อง และประกาศอื่นที่เก่ียวข้องตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) ทรัสตีมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทรัสตีต้องปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วหรือเร่ืองที่ขอมติว่าเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

(ข) ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบวา่การด าเนินการดงักลา่วหรือเร่ืองที่ขอมติไมส่ามารถกระท าได้ 
หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) ทรัสตีมีหน้าที่บงัคบัช าระหนีห้รือดแูลให้มีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหวา่งกองทรัสต์กบั
บคุคลอืน่ 

(5) ในกรณีที่ไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทุี่ท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ทรัสตีเข้า
จดัการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกวา่จะมีการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที่จดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรือจ ากดัมิให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท่ีระบไุว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์และพระราชบญัญตัิทรัสต์ฯ ในการด าเนินการดงักลา่ว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนใน
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ระหว่างนัน้ก็ได้ ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ระบไุว้ รวมทัง้มีอ านาจในการจดัให้มี
ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมต่ามอ านาจหน้าที่ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และพระราชบญัญตัิทรัสต์ฯ 

(6) ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของกฎหมาย
หลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(7) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลกั การจดัการลงทนุในทรัพย์สินอื่น
ดงักลา่วอาจด าเนินการโดยทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมายโดยจะเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับด าเนินการ ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับ
ด าเนินการในงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวกบัการ
ลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม  

(8) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสัง่ หนังสือเวียน ค าผ่อนผัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั อนัท าให้ต้องมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี
จะต้องด าเนินการตามที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่วโดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(9) ห้ามมิให้ทรัสตีน าหนีท้ี่ตนเป็นลกูหนีบ้คุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีไปหกักลบลบ
หนีก้บัหนีท้ี่บคุคลภายนอกเป็นลกูหนี ้ทรัสตีอนัสบืเนื่องมาจากการจดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้การกระท าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี ้ให้การ
กระท าเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(10) ในกรณีที่ทรัสตีเข้าท านิติกรรมหรือท าธุรกรรมตา่ง ๆ กบับคุคลภายนอก ให้ทรัสตีแจ้งต่อบคุคลภายนอกทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกวา่เป็นการกระท าในฐานะทรัสตี  

(11) ให้ทรัสตีจดัท าบญัชีทรัพย์สนิของกองทรัสต์แยกตา่งหากจากทรัพย์สนิและบญัชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตี
จดัการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจดัท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกนั และบนัทึกบญัชีให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั รวมทัง้แยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตวัของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตี
ครอบครองอยู ่ 

(12) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ (11) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็น
สว่นตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นสว่นตวัของทรัสตีเอง 
ให้สนันิษฐานวา่ 

(ก) ทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรัสต์ 
(ข) ความเสียหายและหนีท้ี่เกิดจากการจดัการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นัน้เป็นความเสียหายและหนีท้ี่เป็น

สว่นตวัของทรัสตี 
(ค) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรัสต์ 
ทรัพย์สินที่ปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถกูเปลี่ยนรูปหรือถกูเปลี่ยนสภาพไป

จากทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้ด้วย 
(13) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ (11) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แตล่ะกองปะปนกนัจนมิอาจแยก

ได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานว่าทรัพย์สินนัน้ รวมทัง้ทรัพย์สินที่ถกูเปลี่ยนรูปหรือถกูเปลี่ยนสภาพไป
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จากทรัพย์สินนัน้และประโยชน์ใด ๆ หรือหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการจดัการทรัพย์สินดงักลา่ว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตาม
สดัสว่นของทรัพย์สนิท่ีน ามาเป็นต้นทนุท่ีปะปนกนั 

(14) การใช้อ านาจและการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่ 

(ก) การท าธุรกรรมที่มิใช่เร่ืองที่ต้องท าเฉพาะตวัและไมจ่ าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี 
(ข) การท าธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการจัดการใน

ลกัษณะท านองเดียวกนักบักองทรัสต์จะพงึกระท าในการมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการแทน 
(ค) การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปันผล 

หรือการปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์ หรือนายทะเบียนรายอื่นที่ได้รับ
อนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ด าเนินการได้ 

(ง) เร่ืองอื่นใดที่ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 หรือประกาศหรือข้อก าหนด
อื่นใดที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การที่ท าไปนัน้ผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์ 

(15) ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ (14) ทรัสตีต้องเลือกผู้ รับมอบหมายด้วย
ความรอบคอบและระมดัระวงั และต้องก ากบัดแูลและตรวจสอบการจดัการแทนอยา่งเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความ
เอาใจใส ่โดยต้องก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเก่ียวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ กข. 
1/2553 ดงันี ้

(ก) การคดัเลือกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบคุลากรของผู้ที่
ได้รับมอบหมายตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและกองทรัสต์ 

(ข) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 
(ค) การด าเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้รับมอบหมายงานอีก

ตอ่ไป  
ทัง้นี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิของทรัสตีในกรณีดงักลา่วได้ 

(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ (14) หากมีค่าใช้จ่าย
หรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กบับคุคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นสว่นตวัของทรัสตีเองโดยชอบตาม
ความจ าเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสทิธิได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแตส่ญัญาก่อตัง้ทรัสต์จะก าหนดไว้เป็น
อยา่งอื่น 

สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด  ๆ  เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที่อาจบงัคบัได้ในทนัที โดยไม่จ าต้องรอให้มีการ
เลิกทรัสต์ และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืน
แก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการดงักลา่วได้แต่ต้องกระท าโดยสจุริต และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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(17) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ช าระหนีท้ี่มีอยู่ตอ่กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแตเ่ป็น
หนีท้ี่อาจหกักลบลบหนีก้นัได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

(18) ในกรณีที่ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือพระราชบญัญตัิทรัสต์ฯ ทรัส
ตีต้องรับผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตผุลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจดัการกองทรัสต์เป็นอยา่งอื่นให้ตา่งไปจากที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้
จดัการตามที่ได้รับความเห็นชอบนัน้ด้วยความสจุริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จ าต้องรับผิดตาม
วรรคหนึง่ 

(19) ทรัสตีมีหน้าที่ดแูลให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยในกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ให้ทรัสตีด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

(ข)  ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อ (19) นี ้ให้ทรัสตีด าเนินการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อดแูลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(ค)  ในกรณีที่หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ และพระราชบญัญัติ ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์มี
ข้อก าหนดที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. มีค าสั่งตามมาตรา  21 แห่ง
พระราชบญัญตัิทรัสต์ฯ 

(20) ทรัสตีมีหน้าที่ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัส ต์หรือผู้ ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) 
ด าเนินการในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง และประกาศอื่นที่เก่ียวข้องตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด การติดตาม ดแูล และตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการท า
หน้าที่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

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

(ข)  ติดตามดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการ
แตง่ตัง้ผู้ รับมอบหมายรายใหม ่ 

(ค)   ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ง)  ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้  

ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(จ)  แสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับ

มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ หรือเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  
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(21) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที่ ดงันี  ้

(ก) รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายในห้า (5) วนัท าการนบัแตรู้่หรือพึงรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
(ข) ด าเนินการแก้ไข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร  
(ค) ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ตาม    

ความจ าเป็นเพื่อปอ้งกนั ยบัยัง้ หรือจ ากดัมิให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ทัง้ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนีไ้ด้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ข้อ (5) 

(23) ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ให้ทรัสตีค านงึถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม และตัง้อยูบ่นหลกัแหง่ความซื่อสตัย์
สจุริต และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะทรัสตีของ
กองทรัสต์ 

(24) ทรัสตีมีหน้าที่จดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ได้รับใบอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ด าเนินการแทนได้ 
โดยเมื่อมีการมอบหมายผู้อื่นเป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที่ก ากบัดแูลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดงักล่าวปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ เว้นแต่มีการจดัท าหลกัฐานตามระบบและระเบียบข้อบงัคบั
ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบันายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

(25) ทรัสตีหรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ต้องจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยทรัสต์ หรือใบหนว่ยทรัสต์มอบให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(26) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลกัฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรือ
ใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที่สญูหายลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ให้ทรัสตีมีหน้าที่ออกหรือด าเนินการให้มี
การออกหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์หรือใบหนว่ยทรัสต์ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร  
 
8.4 ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

8.4.1 ผู้สอบบัญช ี

ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา คอมเพลก็ซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงคลองตนัเหนือ เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090 
โทรสาร 02 264 0789 
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8.4.2 นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

ช่ือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ 02 009 9999 
โทรสาร - 

8.4.3 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ช่ือผู้ประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิ 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ 
จ ากดั 

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 2521/35-36 โครงการ BIZ Town 
Ladprao ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้า
คณุสงิห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

1350/279-283 อาคารไทยณรงค์ทาวเวอร์ 
ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง   
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท์ 02 530 4333 02 030 5885 
โทรสาร 02 530 4050-3 02 030 5811-12 

 

9. การก ากับดูแลกองทรัสต์ 

 
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความซื่อสตัย์สจุริตและความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้
ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
และผู้ลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้การก ากบัดแูลกองทรัสต์นัน้ผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) เปิดเผยข้อมลูที่มีความส าคญัและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่ว
ต้องมีความชดัเจน ไมบ่ิดเบือน และไมท่ าให้ผุ้ลงทนุเกิดความส าคญัผิดในข้อมลูนัน้ 

(2) ไม่น าข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือท าให้เกิด
ความเสยีหาย หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

(3) ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขดัแย้งเกิดขึน้ 
ต้องด าเนินการให้มัน่ใจวา่ผู้ลงทนุได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

(4) ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่กบัทรัสตี ส านกังานก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขออนมุตัิ 
การขอความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยข้อมลูที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 
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(5) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์มีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามจ านวนหนว่ยทรัสต์
ที่ตนถืออยู ่
 
9.2 การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.2.1 ข้อก าหนดการประชุม 

(1) การเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ กรรมการคนหนึ่งคนใดสามารถเรียกประชุม

คณะกรรมการได้ โดยการจดัท าหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่
ประชุม พร้อมด้วยระเบียบรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่ อ
พิจารณา แล้วแตก่รณี โดยการจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ในกรณีทัว่ไปจดัสง่ให้คณะกรรมการทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
(ข) ในกรณีที่มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัระยะเวลาการจัดส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการไว้

เป็นการเฉพาะ ให้จดัสง่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองนัน้ ๆ 
ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเรียกประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และ /หรือกรณีมี

เหตสุ าคญัซึ่งต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการด าเนินการเรียกประชมุคณะกรรมการได้โดยให้ปฏิบตัิตาม
วิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดดงักลา่วข้างต้น 

(2) เหตุที่ต้องขอมติ 
(ก) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 
(ข) การเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
(ค) การพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของกองทรัสต์ 
(ง) การก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ 
(จ) การพิจารณาและอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์ 
(ฉ) การเปลีย่นแปลงและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่ไมก่ระทบสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั 
(ซ) การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักางลงทนุของกองทรัสต์ 
(ฌ) การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 
(ญ)  การกู้ยืมเงิน การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และการช าระคืนเงินกู้  
(ฎ) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์

ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าหนึ่งล้าน (1,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละศนูย์จดุศนูย์สาม (0.03) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรมดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
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(ฏ) กรณีอื่นใดที่กรรมการหรือผู้บริหารเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ผู้คณะกรรมการ
พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักลา่ว 

(3) องค์ประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน 
การประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด  
การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ทัง้นี ้ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

กรรมการหรือประธานในที่ประชมุแล้วแตก่รณี มีคะแนนอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

9.2.2 การท าธุรกรรมที่ส าคัญของกองทรัสต์ในรอบบัญชีที่ผ่านมา 

(ครัง้ที่) วนัที่ รายละเอียด 
(1) 21 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2561 
- อนมุตัิงบการเงินของกองทรัสต์ระหวา่งวนัท่ี 22-31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560   
- พิจารณาและอนมุตัิรายการระหวา่งกนัของ AIMIRTระหวา่งวนัท่ี 22-31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2560 
- พิจารณาและอนมุตัิการงดจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ AIMIRT 

ระหวา่งวนัท่ี 22-31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
- พิจารณาและอนมุตัิก าหนดวนั เวลา วาระ การประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 

พ.ศ. 2561 
(2) 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 

- พิจารณาอนมุตังิบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วของบริษัท ประจ าปี พ.ศ. 2560 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

- พิจารณาอนมุตัิการงดจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 
2560 

(3) 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

- พิจารณาและอนมุตังิบการเงินสอบทานของกองทรัสต์ ส าหรับไตรมาส 1/2561 สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

- พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ส าหรับรอบการ
ด าเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) พ.ศ. 2560 ถงึ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

(4) 7 สงิหาคม พ.ศ. 
2561 

- พิจารณาและอนมุตังิบการเงินสอบทานของกองทรัสต์ ส าหรับไตรมาสที่ 2/2561 สิน้สดุ
วนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2561 

- พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ส าหรับรอบการ
ด าเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน ถึง วนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2561 

(5) 19 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561 

- พิจารณาอนมุตัิการเรียกประชมุวสิามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
- พิจารณาเร่ืองการลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 
(“AIMIRT”) 
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(ครัง้ที่) วนัที่ รายละเอียด 
- พิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน (ตัว๋

สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไมเ่กิน 50,000,000 (ห้าสบิล้าน) บาท และวงเงินสนิเช่ือค า้
ประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไมเ่กิน 10,000,000 (สบิล้าน) บาท เพื่อใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ การ
ซอ่มบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกนัการใช้
สาธารณปูโภคของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(6) 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561  

- พิจารณาอนมุตังิบการเงินสอบทานของ AIMIRT ส าหรับไตรมาสที่ 3/2561 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  

- พิจารณาอนมุตัิการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  ส าหรับรอบการ
ด าเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  

 
9.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน ต้องไม่ใช้และไม่เปิดเผยข้อมลูภายในของกองทรัสต์ซึ่งตนด ารงต าแหน่งหรือมี
สว่นร่วมในการบริหารในบริษัทที่เป็นผู้ จดัการกองทรัสต์ซึ่งเป็นสาระส าคญั และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต่อบคุคลที่
ไม่ได้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารกองทรัสต์นัน้ เพื่อประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอื่นในทางที่มิชอบ โดยก าหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน มีหน้าที่รายงานการถือครองหน่วยทรัสต์ทกุครัง้ที่มีการซือ้ 
ขาย หรือโอนหน่วยทรัสต์ต่อฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งข้อความทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แจ้งห้ามการซือ้ ขาย หรือ โอนหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วนั ก่อนวนั
เผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือก่อนการเปิดเผยข้อมูล
ภายในของกองทรัสต์อนัมีสาระส าคญัหรือมีผลกระทบตอ่ราคาหนว่ยทรัสต์ 
 
9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

9.4.1 การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจเป็นฝ่ายงานมีหน้าที่หลกัในการสรรหาและคดัเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุที่มีคณุภาพและ

เป็นไปตามนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์และกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และ
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัสรุปได้ ดงันี ้

(1) ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเป็นผู้สรรหาโอกาสในการลงทนุในทรัพย์สินหลกั และด าเนินการตรวจสอบในเบือ้งต้นเพื่อ
พิจารณาว่าการลงทุนดงักล่าวเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และ 
หลกัเกณฑ์ตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรือไม่ จากนัน้จึงน าเสนอรายงานการลงทนุเบือ้งต้นให้กบัประธานเจ้าหน้าที่
บริหารพิจารณาอนมุตัิ 

(2) กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนมุตัิรายงานการลงทนุเบือ้งต้น ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด าเนินการตรวจสอบและ
สอบทานรายละเอียดของทรัพย์สิน (Due Diligence) อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงข้อมูล เอกสารสิทธิ และเอกสารต่าง ๆ ที่
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เก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตลอดจนการประเมินความ
เสีย่งด้านตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุในทรัพย์สนินัน้    

(3) ด าเนินการให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทนุโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอิสระภายนอก และร่วมสอบ
ทานรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

(4) ด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ โดยภายหลงัจากที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท  ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด าเนินการสง่ข้อมลูการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่ส านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลี่ยนแปลง) 
เว้นแตก่รณีการพิจารณาการลงทนุในทรัพย์สนิครัง้แรกก่อนจดัตัง้กองทรัสต์ ไมต้่องผา่นการเห็นชอบจากทรัสตี 

(5) ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ 

9.4.2 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกั โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ท่ีที่มีการเรียก
เก็บคา่ตอบแทน การให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการให้เชา่หรือให้ใช้พืน้ท่ี ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่ด าเนินการในลกัษณะใด
ที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น 

(2) ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจที่
กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงที่ก าหนดค่าเช่า
สว่นใหญ่เป็นจ านวนที่แน่นอนไว้ลว่งหน้า และหากจะมีสว่นที่อ้างอิงกบัผลประกอบการของผู้ เช่า จ านวนเงินค่าเช่าสงูสดุที่
อ้างอิงกบัผลประกอบการนัน้ จะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนเงินคา่เช่าที่ก าหนดไว้แนน่อนลว่งหน้า 

(3) ห้ามมิให้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้
ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีข้อตกลง
เพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลกิสญัญาเช่าได้หากปรากฎวา่ผู้ เช่าน าอสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์จะดแูลรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมตอ่การจดัหารายได้ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มี
หน้าที่จดัให้มีการประกนัภยัในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนกลบัสภาพเดิม 
เพื่อให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกั โดยการ
ประกนัภยัดงักลา่วจะต้องครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกนัภัยซึ่งไม่น้อย
กว่าจ านวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลี่ยนแทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดต่อ
บคุคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากอสงัหาริมทรัพย์ หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ในวงเงินที่เพียงพอ
และเหมาะสม ทัง้นี ้ในการพิจารณาวงเงินประกันภัยข้างต้นที่จัดท าโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธการจัดท า
ประกนัภยัและวงเงินประกนัภยัดงักลา่วโดยไมม่ีเหตผุลอนัควร 

(5) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ และผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดคา่เช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคูค้่าทัว่ไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก 
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9.5 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงานบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Manager) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่คดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทัง้
ก ากับและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ 
พระราชบญัญัติทรัสต์ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป ดงันี ้ในการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าไป
ลงทนุ เช่น การบริหารงานประจ าวนับนอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการด าเนินการอย่างน้อยในเร่ือง
ตอ่ไปนี ้

(1) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ช่ือเสียง และผลงานในอดีตของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น 
ความสามารถในการจดัหาผู้ เช่า การติดตามหนี ้การบ ารุงรักษาทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบการบริหารจดัการพืน้ที่ให้เช่า 
การดูแลให้บริการแก่ผู้ เช่า ระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการร่ัวไหลของรายได้และควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รัดกุม 
ระบบงานท่ีสามารถป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ รวมถึงปัจจยัอื่น  ๆ  
ที่ส าคญั เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จะสามารถบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้อย่างดี 
และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์  อนึ่ง ระบบควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต ่าตามแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรัสต์ที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งส านกังาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องก าหนดตามระดับ
ความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ พยายามเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ เช่น 
ผลตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขึน้อยู่กบัรายได้คา่เช่าและค่าบริการที่เรียกเก็บได้จริงหรือก าไรสทุธิจากการปลอ่ย
เช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เป็นต้น 

(3) จดัให้มีกลไกที่ท าให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลีย่นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือมีผลการบริหารจดัการไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ 

(4) จัดให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดย  
สม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบควบคมุภายในยงัคงมีประสทิธิผลและสามารถปอ้งกนัการทจุริตหรือท าให้ตรวจพบการทจุริต
หรือการปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตามระบบได้โดยง่าย เช่น ขอให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส่งรายงานประเมินระบบการควบคุม
ภายใน (ถ้ามี) ของทัง้ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน เฉพาะในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์ให้กับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาก าหนดในสญัญาว่าจ้างให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึน้กบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์อนัเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอ่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระบบ
การควบคมุท าให้เกิดการทจุริตได้โดยง่าย 

(6) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์พบว่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นการกระท าการอนัเป็นเหตุให้
ขาดความน่าเช่ือถือในการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ความน่าเช่ื อถือดงักล่าวจะต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของผู้ ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ บริหาร
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อสงัหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อที่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะสามารถเข้าไปด าเนินงานแทน หรือคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พื่อทดแทนรายเดิม 
 
9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะมีการ
ควบคุมดูแลให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่กองทรัสต์แต่งตัง้ ท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์มีระบบในการ
ด าเนินการและควบคมุดแูลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้

9.6.1 การก ากับดูแลรายเดือน 
ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะควบคมุดูแลการค้างช าระหนีข้องผู้ เช่า  โดยจะด าเนินการตรวจสอบจากรายงานยอด

การค้างช าระที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) จดัท าขึน้ในทกุ ๆ เดือน และตรวจสอบวา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(บคุคลภายนอก) มีการจดัท าเอกสารการติดตามหนีอ้ย่างถกูต้องครบถ้วนหรือหรือไม่ 

9.6.2 การก ากับดูแลรายไตรมาส 
(1) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะควบคมุดแูลกระบวนการหาลกูค้าที่จะมาเช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ โดยใน

ทุก ๆ ไตรมาสจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอกของกองทรัสต์ใช้ในการท า
การตลาดเพื่อหาผู้ เช่า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการด าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน้ โดยด าเนินการตรวจสอบอยา่งน้อยในเร่ืองของการน าเสนอทรัพย์สินให้เช่าในแต่ละที่ตัง้อยา่งเท่าเทียม
กันโดยไม่ให้ความส าคญักับช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และตรวจสอบในเร่ืองของการก าหนดราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการ
ก าหนดราคาที่เอือ้ประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งหรือไม่  ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะท าการติดต่อ
ลกูค้าเป้าหมาย โดยการสุม่เพื่อตรวจสอบ (Surprise Check) ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นกลาง 
ไมเ่อือ้ประโยชน์ตอ่เจ้าของทรัพย์สนิหลกัรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะ 

(2) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีการประชมุกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรับฟังการรายงานการให้เช่าทรัพย์สิน
หลกั สภาพการแขง่ขนั และสภาวะอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

9.6.3 การก ากับดูแลรายปี 
(1) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินเพื่อให้มัน่ใจวา่ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์มีอยู่ครบถ้วนไม่มีการต่อเติมเกินไปกว่าที่ได้รับอนญุาตจากบริ ษัท และ
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สนิประจ าปี 

(2) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตรวจสอบเอกสารการท าประกนัภยัทรัพย์สินหลกั เพื่อให้มัน่ใจวา่ทรัพย์สินหลกัมี
การประกนัภยัอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

9.6.4 การซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการตรวจสอบความสมเหตสุมผลของการซ่อมแซม

ทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงรายช่ือผู้ ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนุมัติให้ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(บคุคลภายนอก) ด าเนินการซอ่มแซม เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ด าเนินการให้มีการซอ่มแซมทรัพย์สนิโดย
ปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ   
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9.6.5 การติดตามและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าสญัญาวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะต้องมีอ านาจตรวจสอบและควบคมุการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้วา่จ้าง ดงัตอ่ไปนี ้
หน้าที่ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(ก) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่รายได้ที่เกิดขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ได้มาโดยวิธีการให้เช่าหรือวิธีการอื่นใด และ

บริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(ข) จดัหาผู้ เช่ารายยอ่ยเพื่อเช่าพืน้ที่ในอสงัหาริมทรัพย์ ประสานงาน รวมถึงเจรจากบัผู้ เช่ารายย่อยในการเข้าท า

สญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารงานให้เป็นไปตามสญัญาตา่ง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

(ค) เรียกเก็บ ติดตาม ทวงถามให้ผู้ เช่ารายยอ่ยช าระเงินคา่เชา่ เงินประกนั คา่บริการ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่เ ก่ียวข้อง และหนีส้ินใด  ๆ (หากมี) และการออกใบก ากับภาษี 
ใบเสร็จรับเงินชัว่คราว และใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทรัสต์ และน าสง่เงินดงักลา่วให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์โดยโอนไปยงั
บญัชีของกองทรัสต์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด 

(ง) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ เช่ารายย่อยปฏิบตัิตามสญัญาทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ เช่าราย
ยอ่ยเป็นคูส่ญัญาอยา่งเคร่งครัด 

(จ) บ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีเพื่อพร้อมน าออกให้เช่าหรือขาย ซึง่รวมถึงการซอ่มแซม ปรับปรุง 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

(ฉ) ก ากับดูแลให้มีการประกันวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์และประกันภัยความเสียหายที่ เ กิดขึ น้กับ
บคุคลภายนอก ให้มีความคุ้มครองเพียงพอตามจ านวนและมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์หลกัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ พร้อมทัง้
ระบกุองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ โดยให้การประกนัภยัทัง้สองกรณีเป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตความคุ้มครองที่
ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด 

(ช) พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหาริมทรัพย์ก่อนสง่มอบให้แก่ผู้ เช่ารายยอ่ยหรือกองทรัสต์ รวมถึงสง่รายงาน
การตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ให้แกผู่้จดัการกองทรัสต์ เมื่อมีการท าสญัญาเชา่และสญัญาบริการใหม ่ตอ่อายสุญัญาเช่าและ
สญัญาบริการ หรือเมื่อสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิมสิน้สดุลง แล้วแตก่รณี 

(ซ) รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูลและเอกสารทัง้หมดเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะสญัญาตา่ง  ๆ  ที่จดัท าขึน้
ระหวา่งผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี กบับคุคลภายนอกเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ฌ) ตรวจสอบและช าระค่าใช้จ่ายใด  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
สญัญาที่ท ากบัผู้ เช่ารายย่อยหรือสญัญาอื่นใดเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ในการบริหาร
จดัการอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์อนมุตัิ 

(ญ) จัดเตรียมและเสนอรายงานประจ าเดือนซึ่งแสดงถึงรายรับ-รายจ่าย เงินค้างรับ และเงินค้างจ่าย และบญัชี
ทดลองรายเดือนที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ฎ) จดัเตรียมและเสนอรายงานประจ าไตรมาสในเร่ืองสภาวะตลาดซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวของ
สภาวะตลาดและจ านวนของลกูค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมอสงัหาริมทรัพย์ในแตล่ะไตรมาส 
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(ฏ) จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และน าเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีของ
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตอ่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

หน้าที่ในการจดัท าบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 
(ก) จัดให้มีบญัชีและรายงานต่าง  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง

รายงานรับช าระหนีป้ระจ าวนั รายงานลกูหนีค้้างช าระ ณ วนัท าการสดุท้ายของเดือน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใด ๆ ที่เก่ียวกบั
รายได้จากการด าเนินงานโดยรวมของกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อจัดส่งบญัชีรายงานและเอกสาร
ดงักลา่วให้ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ข) บริหารจดัการเงินสดยอ่ยหมนุเวียน (Petty Cash) ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้อนมุตัิ รวมถึงจดัเตรียมรายงาน
การใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ส าหรับเบิกเงินคืนจากผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผู้จดัการกองทรัสต์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์
ร้องขอ 

หน้าที่ในสว่นการท าการตลาด 
(ก) ให้ค าแนะน าแก่ผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการจัดการและการตลาดของอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม 

ตลอดจนกลยทุธ์ด้านการลงทนุและนโยบายการลงทนุ เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(ข) ท าการตลาดและจัดหาผู้ เช่ารายย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการอ านวยความสะดวกในการเยี่ยมชม

อสงัหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับการร้องขอ การตอบข้อสงสยั การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และกิจกรรมอื่นใดที่
น ามาซึง่รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์  

(ค) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ
ผลกระทบที่จะมีตอ่กองทรัสต์จากสภาวะดงักลา่ว 

(3) เมื่อมีการเข้าท าสญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัส
ตีจะเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบตัิตามสญัญา 

(4) ผู้ จัดการกองทรัสต์จะควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้ก าหนดใน
สญัญา หากพบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการฝ่าฝืนหรือละเว้นไม่ปฏิบตัิตามสญัญาในข้อตกลงที่มีความส าคญั 
รวมถึงข้อก าหนดเก่ียวกบัอ านาจการอนมุตัิ ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องรายงานเร่ืองดงักลา่วให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบโดยไมล่า่ช้า เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในล าดบัต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ทรัสตี
อาจมีมติหรือก าหนดมาตรการเพื่อจดัการเร่ืองดงักลา่วตามที่เห็นสมควร รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามสญัญา ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้เป็นกรณี ๆ ไป 
 
9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก ากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ด าเนินการแตง่ตัง้บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็น
ผู้ก ากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัว่ไป ทัง้นี ้
ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ควบคุมดูแลและบริหารรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อให้ผลตอบแทนของ
กองทรัสต์เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ในระบบการติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีดงันี ้

(1) ตรวจสอบรายงานการจดัเก็บคา่เช่าและคา่บริการ 
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(2) ตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายในการซือ้จัดจ้างส าหรับงานบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) ตรวจสอบการจดัเก็บรายได้ และการน าสง่ให้กองทรัสต์อยา่งถกูต้องครบถ้วน 
(4) ตรวจสอบรายงานค้างช าระคา่ภาษีและคา่เบีย้ประกนัรายปีหรือรายเดือนหรือรายไตรมาส 
(5) มีการหารือร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสม ่าเสมอเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ และ

หาแนวทางที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
 
9.8 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ทีส่ าคญัสรุปได้ ดงันี ้

9.8.1  ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจัดการกองทรัสต์  
กองทรัสต์ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจัดการองทรัสต์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน
เป็นฐานในการคานวณ โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาทต่อปี โดยกองทรัสต์ตกลงช าระค่าธรรมเนียม
พืน้ฐานให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือน 

9.8.2  ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์  
-  ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 นบัตัง้แต่วนัที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 2 ต่อปีของรายได้สทุธิ

จากสญัญาเช่าและสญัญาบริการของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์  
-  ปีที่ 4 เป็นต้นไป นบัตัง้แต่วนัที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในแตล่ะคราว: ร้อยละ 2.75 ต่อปีของรายได้

สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์  
โดยกองทรัสต์ตกลงช าระคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นราย

เดือน 

9.8.3  ค่าธรรมเนียมพิเศษ หมายถึง ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มเติมจากการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ในอตัราดงันี ้ 

- ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ในแตล่ะคราว: ร้อยละ 3 ตอ่ปีของก าไรจากการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์  

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

โดยกองทรัสต์ตกลงช าระคา่ธรรมเนียมพิเศษให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือน 

9.8.4  ค่านายหน้าในการที่ ผู้เช่ารายย่อยต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการ และค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่า
รายย่อยรายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง  

-  ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสญัญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) 
กองทรัสต์ตกลงจะช าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญา
บริการท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่วจ านวน 0.5 เดือน  
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-  ในกรณีที่ผู้ เช่ารายยอ่ยรายเดิมตอ่อายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 3 ปี (36 เดือน) หรือ 
เกินกว่า 3 ปี (36 เดือน) (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์ตกลงจะช าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ตามส่วนโดยค านวณ
อตัราค่านายหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับส าหรับกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายเดิมตอ่อายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็น
ระยะเวลาเท่ากบั 3 ปี (36 เดือน) (เท่ากบัอตัราค่าเช่าและคา่บริการรที่กองทรัสต์จะได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ
จากผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่วจ านวน 0.5 เดือน) และลดลงหรือเพิ่มขึน้ (แล้วแตก่รณี) เป็นสดัสว่นตามระยะเวลาการเช่าจริงของ
ผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่ว  

- ในกรณีที่ผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาเทา่กบั 3 ปี (36 เดือน) กองทรัสต์
ตกลงจะช าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เท่ากับอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที่
กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่วจ านวน 1 เดือน  

-  ในกรณีที่ผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 3 ปี (36 เดือน) หรือเกิน
กวา่ 3 ปี (36 เดือน) (แล้วแตก่รณี) กองทรัสต์ตกลงจะช าระคา่นายหน้าให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ตามสว่นโดยค านวณอตัราคา่
นายหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับส าหรับกรณีที่ผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลา 3 ปี 
(36 เดือน) (เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่กองทรัสต์จะได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการจากผู้ เช่ารายย่อย
ดงักล่าว จ านวน 1 เดือน) และลดลงหรือเพิ่มขึน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการเช่าจริงของผู้ เช่ารายย่อย
ดงักลา่ว 

9.8.5  ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
หมายถึง ค่าธรรมเนียมรายเดือนที่พึงช าระให้แก่ผู้ ให้บริการพืน้ที่สว่นกลางในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุสา

หรับแตล่ะโครงการ (ถ้ามี) ในอตัราตามที่ผู้ให้บริการพืน้ที่สว่นกลางรายนัน้ ๆ ได้เรียกเก็บจริง อยา่งไรก็ดี อตัราคา่ดแูลระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลางดังกล่าวจะมีอัตราเพิ่มขึน้ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยกองทรัสต์ตกลงช าระค่าดูแลระบบ
สาธารณปูโภคสว่นกลางให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือน  

9.8.6  ค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  
-  ค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ของกองทรัสต์ (Acquisition Fee): ไม่เกินร้อยละ 3 

ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้มาของกองทรัสต์ในแตล่ะคราว  
-  คา่ธรรมเนียมการจาหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ของกองทรัสต์ (Disposal Fee): ไมเ่กินร้อยละ 

3 ของมลูคา่ที่ต ่ากวา่ระหวา่งทรัพย์สนิท่ีจาหนา่ยไปของกองทรัสต์ในแตล่ะคราว และราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินราคา
ที่อยูใ่นบญัชีรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 
9.9 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส าคญัต่อการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ ลงทุนทัว่ไปเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ข้อมลูทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และข้อมลูส าคญัอื่นใด เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทนุ
ได้ใช้ข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงทนุ โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ อาทิเช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนผา่นทางเว็บไซต์ของผู้จดัการ กองทรัสต์ โดยฝ่าย
กฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท า และ/หรือ ก ากบัดแูล รวบรวมข้อมลูจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง
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ให้เปิดเผยข้อมลูของผู้จดัการกองทรัสต์และกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงฝ่าย
กฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงาน จะต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูล ประสานงาน และปฏิบตัิหน้าที่ร่วมกนักับทรัสตี ตาม 
“บนัทึกข้อตกลงการปฏิบติังานร่วมกนั ระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัต์กบัทรสัตี”  โดยมีระบบรองรับการเปิดเผยข้อมลู ดงันี ้

(1) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูที่
ส าคญั ได้แก่  

(ก) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

(ข) ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

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

(3) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ข้างต้นเพื่อให้เป็นปัจจบุนัพร้อม
เผยแพร่ให้ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการเปิดเผยข้อมลูให้ตรงตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง 

(5) การเปิดเผยข้อมลูตอ่ทรัสตี ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการเปิดเผยข้อมลู ประสานงาน และ 
ปฏิบตัิหน้าที่ร่วมกันกับทรัสตี ตาม “บนัทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกนัระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์กับทรัสตี” ซึ่งตาม
ข้อตกลงนี ้กองทรัสต์จะต้องสง่รายงานประเภทตา่ง ๆ ให้ทรัสตีตามรอบระยะเวลา ที่ก าหนดหรือเมื่อมีเหตกุารณ์ส าคญั โดย
ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน จะรวบรวมข้อมูล ความเห็น หลกัการและเหตุผล รวมถึงเอกสารประกอบจ าก
หนว่ยงานภายในท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจดัท ารายงานสง่ให้ทรัสตี 
 
9.10 การจัดประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

9.10.1 เหตุในการขอมติ 
เหตใุนการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ มีดงัตอ่ไปนี ้
(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ 
(2) การกู้ยืมเงินท่ีกองทรัสต์ต้องจดัหาหลกัประกนัตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(3) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญานี ้
(4) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 
(5) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ซึง่มี

ขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 
แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรมดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

(6) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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(7) การเปลีย่นแปลงหรือถอดถอนทรัสตี 
(8) การเปลีย่นแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์  
(9) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีใ้นเร่ืองที่กระทบสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 
(10) การเลกิกองทรัสต์ 
(11) กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักลา่ว 

9.10.2 หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัให้มีการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรัสต์ 
(2) จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เมื่อมีรายการหรือเหตทุี่ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) เมื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้ผู้จดัการกองทรัสต์เรียประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอ
เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้ ทัง้นี ้เมื่อมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตไ่ด้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

(ข) ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในหนึ่ง  (1) เดือนนบัแต่ได้รับ
หนงัสอืจากทรัสตี ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกบัผู้จดัการกองทรัสต์ถึงเหตจุ าเป็นดงักลา่ว 

9.10.3 การเรียกประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
ในการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยระเบียบรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดงักลา่ว ซึง่รวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้ โดยการจัดส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จะต้อง
ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีทัว่ไปจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ 
(2) ในกรณีที่มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัระยะเวลาการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไว้

เป็นการเฉพาะ ให้จดัสง่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองนัน้ ๆ 
ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่

ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และ/หรือทรัสตีตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีด าเนินการ
เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดดงักลา่วข้างต้นโดยอนโุลม และทรัสตีมีสิทธิที่
จะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง  
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9.10.4 องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไมน้่อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 (หนึง่ในสาม) ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 1 (หนึง่) ขัว่โมง จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้เรียกนดั
เพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ให้นดัประชุม
ใหม่ และให้สง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

9.10.5 สิทธิในการลงคะแนนเสียง 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงัต่อไปนี  ้มี

ข้อจ ากดัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 
(1) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ.

49/2555 ประกาศที ่กร.14/2555 และประกาศที ่สช.29/2555 แล้วแตก่รณี หรือในสดัสว่นอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะได้ประกาศก าหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นท่ีเกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

(2) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ 

9.10.6 มติของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
หากสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

ของกองทรัสต์ 
(ข) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญานี ้
(ค) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 
(ง) การท าธุรกรรมผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 

20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ 
ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 

(จ) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
(ฉ) การเปลีย่นแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 
(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นีใ้นเร่ืองที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 
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(ซ) การเลกิกองทรัสต์ 
อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์

ที่ก าหนดในประกาศที ่สร.26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อื่นตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ หรือพระราชบญัญตัิทรัสต์ฯ ให้ถือวา่
มตินัน้ไมม่ีผลบงัคบั 

 
9.11 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

9.11.1 การคัดเลือกการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 ผู้จดัการกองทรัสต์ระบบการคดัเลอืกและตรวจสอบด้วยวา่บคุลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุว้ในประกาศ
ของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์รวมกันเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเร่ิมเข้าท างานกบับริษัท 

(2) เป็นผู้ ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มีอ านาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้ ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ ดูแลคัดเลือกผู้ บริหารระดับสูงสุด ตาม
คณุสมบตัิที่กลา่วไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานร่วมตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรด้วย 

ระบบการติดตามดแูลคณุสมบตัิของบคุลากร 
ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามดแูลให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์เป็นผู้มีคณุสมบตัิ

เหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการ ดงันี ้
(1) เมื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับการแต่งตั ง้ ฝ่ายกฎหมายและ

ก ากบัการปฏิบตัิงานจะด าเนินการแจ้งกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการดงักลา่วให้ทราบถึงลกัษณะต้องห้ามของ
การเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการให้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการ กรอกข้อมลู
และลงนามใน “แบบรับรองประวติับุคคลที่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้จัดการ
กองทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์” เพื่อรับรองว่าบคุคลดงักลา่วไม่มีลกัษณะต้องห้าม และใน “แบบรายงานการมี
สว่นได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการ และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง” เพื่อแจ้งบริษัทให้ทราบถึงข้อมูล
ส่วนตวัและความสมัพนัธ์กับผู้ เก่ียวข้องของบคุคลดงักล่าว ซึ่งบริษัทจะใช้เป็นข้อมลูตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของบคุคล
ดงักลา่วในการท าธุรกรรมใด ๆ กบักองทรัสต์ 

(3) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการแจ้งให้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการจดัท า 
“แบบรับรองประวติับคุคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูมี้อ านาจในการจดัการกองทรัสต์” และ “แบบรายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลทีมี่ความเกี่ยวข้อง” และน าสง่ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน อยา่งน้อย
ปีละครัง้ หรือ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูในแบบรายงานทัง้ 2 แบบดงักลา่วข้างต้น 

(4) หากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ ท่ีมีนยัส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ 
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(5) คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

9.11.2 การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ 
ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมคีณุสมบตัิอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลที่เก่ียวข้องตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ) 
(2) ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงานรวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากผู้จดัการ

กองทรัสต์ หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เ สียใน
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สอง (2) ปี 

(3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและ
การบริหารงานของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่ จะท าให้
ขาดความเป็นอิสระ 

(4) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งและไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(5) พร้อมที่จะใช้ดลุยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระและในกรณีที่จ าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และ
พร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรือ ของฝ่ายจดัการ 

(6) สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตดัสนิใจในกิจกรรมที่ส าคญัของผู้จดัการกองทรัสต์ 
(7) มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศกัยภาพสงูและเป็นท่ียอมรับ 
(8) ไม่เป็นบคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบคุคลที่ตลาดหลกัทรัพย์เห็นวา่ไมส่มควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
(9) ไมเ่คยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมาย

วา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินใน
ท านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ใน
ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉลหรือทจุริต 

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของผู้ จัดการ
กองทรัสต์   
 
9.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

กองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,200,000 บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ที่เก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม 
รวมถึงค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั โดยมุ่งเน้นการบริหารให้เป็นไปโดยความถกูต้องเป็นธรรมและ
ต่อต้านธุรกิจคอรัปชัน่ การเคารพสิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิต่อผู้ ใช้แรงงานอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนการด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ผู้ จดัการกองทรัสต์ให้ความส าคญั

และพงึปฏิบตัิในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้บริหารกกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
ได้แก่ พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ตลอดจนการยึดยึดหลกัธรรมาภิบาล หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการ
แข่งขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้ เช่าทกุรายอยา่งเป็นธรรม และไม่โฆษณาชวนเช่ือหรือเปิดเผยข้อความ
อนัเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดความสบัสน ความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และนกัลงทุนทัว่ไป ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง และเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่แก่นกัลงทนุในระยะยาว 

การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิขัน้พืน้ฐานของบคุคล ทัง้สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ โดยตระหนกัเป็นอยา่ง

ยิ่งว่าการเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นรากฐานของการพฒันาบคุคล โดยมีการสนบัสนนุให้มีความเสมอภาคตามกฎหมาย การ
แสดงออกซึง่ความคิดเห็นโดยเสรี ก าหนดสทิธิในการท างานตามกฎหมายแรงงาน สทิธิในการได้รับสวสัดิการสงัคม และการ
คดัเลอืกพนกังานเข้าปฏิบตัิงานอยา่งเทา่เทียมโดยไมม่ีการจ ากดัเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
เนื่องด้วยกองทรัสต์ได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ท่ีดิน และสิ่งปลกูสร้างที่เป็นอาคารคลงัสินค้า อาคารคลงัห้องเย็น 
โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ด าเนินการแต่งตัง้บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ ก ากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ให้ความส าคญักับการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ เช่า โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
สขุอนามยัของผู้ เช่า โดยมุ้ งเน้นการด าเนินการด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ รักษามาตรฐานในการบริการ และส่งมอบงาน
บริการท่ีมีคณุภาพปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ เช่า 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนกัและมุ่งให้ความส าคญัในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และการลดผลกระทบตา่ง ๆ ตอ่สิง่แวดล้อม โดยถือวา่การดแูลรักษาสิง่แวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกนัของทกุคน ดงันัน้ ผู้จดัการ
กองทรัสต์จึงสนบัสนนุให้พนกังานใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกใช้อปุกรณ์ที่ค านงึถึงการประหยดัพลงังาน 
และส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ ตลอดจนรณรงค์การใช้พลงังานอย่างประหยดั และปฏิบตัิตามกฎหมาย
สิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ติดตามดแูล และตรวจสอบเพื่อให้
ผู้จดัการกองทรัสต์มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจ  ปฏิบตัิหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยีย่งผู้ประกอบ
วิชาชีพ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้ เ กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตลอดจนไมน่ าข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ไปใช้ประโยชน์อยา่งไมเ่หมาะสม   

ในการด าเนินการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนของระบบควบคมุภายใน
ของผู้จดัการกองทรัสต์ที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

(1) ก าหนดปัจจยัเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของผู้จดัการกองทรัสต์ และท าการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจดัท า
แผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

(2) ด าเนินการจดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี  
(3) น าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อขออนมุตัิจากกรรมการอิสระ 
(4) ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิ และน าเสนอรายงานการ

ตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการปฏิบตัิงานที่ไมส่อดคล้อง หรือ ผิดกฎระเบียบ หรือ ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ
ภายในตอ่กรรมการอิสระ 

(5) กรณีพบการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ ผู้ ตรวจสอบภายในจะประสานงานกับฝ่ายกฎหมายและก ากับการ
ปฏิบตัิงานเพื่อแจ้งตอ่หนว่ยงานท่ีปฏิบตัิผิดกฎระเบียบ เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(6) ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ จัดท ารายงานการติดตามการแก้ไข และ
น าเสนอตอ่กรรมการอิสระ 

(7) ด าเนินการตรวจสอบรายการจัดซือ้จัดจ้างซึ่งฝ่ายบัญชีตรวจสอบจากเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (บคุคลภายนอก) จดัท ารายงานสง่ให้แก่ฝ่ายบญัชีภายในวนัท่ีสบิ (10) ของเดือนถดัไป  

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะวา่จ้างบคุคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ดแูล
อย่างใกล้ชิดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
12.1 ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีระบบในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง กล่าวคือ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงานจะร่วมกนัดูแลให้การท าธุรกรรมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไม่ขดักับกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด และที่ส าคญัต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ 

(2) ต้องมีความสมเหตสุมผล กระท าบนราคา และเง่ือนไขตลาดที่เป็นธรรม 
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(3) คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
(4) ผู้มีสว่นได้เสยีในการท าธุรกรรมจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม 
(5) ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

โดยฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจะท าหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ผา่นการด าเนินการดงันี ้

(1) รวบรวมรายช่ือบุคคล หรือ นิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั เพื่อ
น าสง่ข้อมลูให้ทรัสตีทกุหก (6) เดือน เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการระหวา่งกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยง 

(2) ตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมที่บุคคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์มีส่วนได้เสียหรือไม่ และจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบ
จาก ทรัสตี หรือขออนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก่อนที่จะท าธุรกรรมดงักลา่วหรือไม่ 

(3) หากเป็นธุรกรรมที่บคุคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย จะด าเนินการให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจน าเสนอธุรกรรม
ดงักลา่วให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนสง่เร่ืองให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ภายหลงั
จากที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจะด าเนินการให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจ
น าเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรัสตีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่อาจมีการประกาศเปลีย่นแปลง) 

(4)  ภายหลงัจากที่ได้รับความเห็นชอบในการท าธุรกรรมกบับคุคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์ซึง่มีสว่นได้เสยี เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด โดย
ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญัเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก 

ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมนัน้ ให้ด าเนินการเป็นไป
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทรัสตี และตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้องไมเ่ป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อื่นตามกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และอาจ
มีการประกาศเปลีย่นแปลง) 
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12.2  รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีในปีที่ผ่านมา 

ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันกับกองทรัสต์ มีดังต่อไปนี ้

(1)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2561 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุไทยพาณิชย์ 
จ ากดั ในฐานะทรัสตี ของ 
กองทรัสต์ แตง่ตัง้ บริษัท 
เอไอเอ็ม เมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั เป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์โดยมีสิทธิและ
หน้าที่ตามสญัญาแตง่ตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

คา่ธรรมเนียม
พืน้ฐานผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

10.81 • รายการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากคณะกรรมการและผู้บริหารของผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคลงัสินค้า เป็นอยา่งดี 

• อตัราค่าธรรมเนียมพืน้ฐานผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นอตัราที่สามารถเทียบเคียงได้กับคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์อ่ืน โดย
กองทรัสต์ จะจา่ยคา่ธรรมเนียมพืน้ฐานผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5,000,000 (ห้าล้าน) บาทต่อปี ตามมที่ระบุในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทัง้นีผู้้ จัดการ
กองทรัสต์มีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

คา่ธรรมเนียมการ
บริหารจดัการ
ทรัพย์สินหลกั
ของกองทรัสต์ 

0.93 • รายการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นรายการปกติธุรกิจของกองทรัสต์ 

• อตัราค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ เป็นอตัราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์อ่ืน โดยกองทรัสต์ จะจา่ยคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อย
ละ 2.75 ของรายได้สทุธิจากสญัญาเชา่และสญัญาบริการของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  ทัง้นีผู้้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นวา่ รายการ
ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

คา่ธรรมเนียม
พิเศษการบริหาร
จดัการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ 

1.36 • รายการบริหารจัดการทรัพย์สินนี ้เป็นการให้ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ จัดการกองทรัสต์ในการบริหารทรัพย์สิน โดย
ค านวณค่าตอบแทนดงักล่าวจะขึน้อยู่กับก าไรจากการด าเนินงานของกองทรัสต์ รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

• อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นอตัราที่ตกลงกันตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อเป็นแรง
จงูในในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะจา่ยค่าธรรมเนียมบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เป็นรายเดือน
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของก าไรจากการด าเนินงานส าหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ทัง้นีผู้้ จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่า 
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย 
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ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2561 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการ 
(คา่ดแูลระบบ
สาธารณปูโภค
สว่นกลาง) 

2.22 • ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเป็นรายการที่มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจากค่าใช้จ่ายดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง เป็นค่าใช้จา่ยที่
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

• อตัราค่าใช้จ่ายในการดแูลระบบสาธารณูปโภคสว่นกลางเป็นคา่ใช้จ่ายตามสญัญา โดยอตัราดงักลา่วเป็นอตัราที่ใกล้เคียงกับตลาด ทัง้นี ้
ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

นโยบายการท ารายการระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายการท ารายการระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคต และมีแนวทางในการปอ้งกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง กล่าวคือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจะร่วมกันดู แลให้การท 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 ้

ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจะด าเนินการให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรัสตี และ /หรือ ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัิ (แล้วแตก่รณี) เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศเปลีย่นแปลง) 
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(2)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2561 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้
แตง่ตัง้บริษัท หลกัทรัพย์
จดัการกองทนุไทย
พาณิชย์ จ ากดั เป็น 
ทรัสตีของกองทรัสต์ 

คา่ธรรมเนียม 
ทรัสต ี

5.34 • รายการแตง่ตัง้ทรัสตีดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นรายการปกติธุรกิจของกองทรัสต์ 

• อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตี เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมทรัสตีของกองทรัสต์อ่ืน โดยกองทรัสต์จะจ่าย
คา่ธรรมเนียมทรัสตีเป็นรายเดือนในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 
5,000,000 (ห้าล้าน) บาทต่อปี ตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ ทัง้นีผู้้ จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 
(3)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2561 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

กองทรัสต์ฝากเงินกบั
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั 

ดอกเบีย้รับ 0.06 • รายการฝากเงินกบัธนาคารไทยพาณิชย์เป็นรายการที่สมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นการใช้บริการธนาคารทัว่ไป 

• อตัราผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงิน เป็นอตัราดอกเบีย้เงินฝากซึ่งสามารถเทียบเคียงกับอตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ทัว่ไป ทัง้นีผู้้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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(4)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับกลุ่ม บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2561 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

กลุม่บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี 
อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั 
(มหาชน) หรือ JWD ใช้/
เชา่พืน้ที่คลงัห้องเย็น และ
คลงัสินค้าของกองทรัสต์ 

รายได้คา่เชา่และ
คา่บริการ 

131.12 • ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่บริษัทในกลุม่ของ JWD ซึ่งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินกองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกในโครงการ JWD นัน้ ตัง้แต่ก่อนที่จะมี
การจดัตัง้กองทรัสต์ มีบุคลากรและทีมงานที่เป็นผู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการท าหน้าที่ดแูลและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้
อย่างต่อเน่ืองระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทในกลุ่มของ JWD เป็นผู้ เช่าที่มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินโครงการ JWD เป็นอย่างดีมากกวา่ผู้ เชา่
รายอื่น ๆ  

• อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่างกองทรัสต์และกลุ่ม JWD โดยมีความสอดคล้องกับโครงสร้างผล
ประกอบการในอดีตของทรัพย์สินโครงการ JWD ทัง้นีผู้้ จดัการกองทรัสต์เห็นวา่อตัราคา่เช่าและค่าบริการเป็นอตัราที่สมเหตสุมผลและไม่
ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยกองทรัสต์ยงัมีก าไรจากการด าเนินงานในระดบัที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

หน้าที่ 90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
ด้วยกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ มีหน้าที่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน

ระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด รวมทัง้มีหน้าที่จดัสง่งบการเงินต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัเดียวกบัวนัที่กองทรัสต์ได้
ยื่นงบการเงินดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีที่ท าการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์ 

ประจ าปี ผู้สอบบัญช ี หมายเหตุ 
2561 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3734 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2560 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3734 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลาที่ผา่นมา สรุปได้ดงันี ้

ประเภท หมายเหตุ 
งบการเงินตรวจสอบ ปี 2561 ถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
งบการเงินตรวจสอบ ปี 2560 ถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 งบดุล 

(หน่วย: บาท) 
งบดุล 

 
 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
สินทรัพย์    
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 
(ราคาทนุ: 31 ธนัวาคม 2561: 2,242 ล้านบาท และ 31 ธนัวาคม 2560: 2,140 ล้านบาท) 

  
2,406,718,751 

 
2,140,000,000 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม  
(ราคาทนุ: 81 ล้านบาท) 

  
80,706,516 

 
- 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  19,852,001 135,627,905 
ลกูหนี ้    

จากการให้เชา่และบริการ  311,609 2,743,857 
จากดอกเบีย้  359,569 7,588 
จากกรมสรรพากร  1,054,534 15,078,000 

สินทรัพย์อ่ืน  8,045,182 131,153 
รวมสินทรัพย์  2,517,048,162 2,293,588,503 
หนีสิ้น    
เจ้าหนี ้    

จากดอกเบีย้  408,263 407,342 
อ่ืน  2,234,848 100,739,421 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย  7,021,613 953,973 
เงินมดัจ ารับจากคา่เชา่และเงินประกนัรายได้คา่เชา่  55,580,484 50,220,500 
เงินกู้ยืมระยะยาว  698,000,000 590,000,000 
รวมหนีสิ้น  763,245,208 742,321,236 
สินทรัพย์สุทธิ    
ทนุจดทะเบียน  
(หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ10 บาท) 

  
1,550,000,000 

 
1,550,000,000 

ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
(หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ10 บาท) 

  
1,550,000,000 

 
1,550,000,000 

ก าไรสะสม  203,802,954 1,267,267 
สินทรัพย์สุทธิ  1,753,802,954 1,551,267,267 
สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาท)  11.3148 10.0081 
ค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี/งวด (หน่วย)  155,000,000 155,000,000 
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13.3 งบก าไรขาดทุน 

(หน่วย: บาท) 
 

งบก าไรขาดทุน 
 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

ส าหรับรอบระยะเวลา                              
ตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560  

(วันจัดตัง้กองทรัสต์)                    
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายได้จากเงนิลงทุน   
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 175,141,298 2,808,287 
รายได้จากดอกเบีย้ 606,839 72,003 
รายได้อ่ืน - 300 
รวมรายได้ 175,748,137 2,880,590 
ค่าใช้จ่าย   
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 10,809,675 293,713 
คา่ธรรมเนียมทรัสตี 5,339,941 145,404 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 619,510 16,973 
คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 2,284,089 36,296 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 2,810,222 48,399 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,604,903 407,865 
คา่ใช้จา่ยอ่ืน 1,905,495 257,331 
ต้นทนุทางการเงิน 24,916,701 407,342 
รวมค่าใช้จ่าย 50,290,536 1,613,323 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 125,457,601 1,267,267 
รายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากการลงทุน   
ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 51,017 - 
ก าไรสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 6,569 - 
ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 165,200,000 - 
รายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 165,257,586 - 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 290,715,187 1,267,267 
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13.4 งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย: บาท) 
 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับรอบระยะเวลา                              
ตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560  

(วันจัดตัง้กองทรัสต์)                    
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 290,715,187 1,267,267 
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 
ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

  

การซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (101,518,751) (2,140,000,000) 
การซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (349,493,920) - 
การขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 269,018,266 - 
การรับรู้สว่นลดมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (173,276) - 
ต้นทนุทางการเงิน 24,916,701 407,342 
การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในลกูหนีจ้ากการให้เชา่และบริการ 2,432,248 (2,743,857) 
การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ (351,981) (7,588) 
การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในลกูหนีจ้ากกรมสรรพากร 14,023,466) (15,078,000) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์อ่ืน (7,914,029) (131,153) 
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนีอ่ื้น (98,504,573) 100,739,421 
การเพิ่มขึน้ในคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 6,067,640) 953,973 
การเพิ่มขึน้ในเงินมดัจ าจากคา่เชา่และเงินประกนัรายได้คา่เชา่ 5,359,984 50,220,500 
ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (51,017) - 
ก าไรสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (6,569) - 
ก าไรสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (165,200,000) - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (110,680,624) (2,004,372,085) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ - 1,550,000,000 
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว 108,000,000 590,000,000 
การจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (88,179,500) - 
ดอกเบีย้จา่ย (24,915,780) - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (5,095,280) 2,140,000,000 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (115,775,904) 135,627,905 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี/งวด 135,627,905 - 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี/งวด 19,852,001 135,627,905 
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13.5 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

 
รายการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
 

ส าหรับรอบระยะเวลา                              
ตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560  

(วันจัดตัง้กองทรัสต์)                    
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

อตัราสว่นของการกู้ยืมเงินตอ่มลูคา่ทรัพย์สินรวมปลายงวด (ร้อยละ) 290,715,187 1,267,267 
มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท) 1,753,802,954 1,551,267,267 
อตัราสว่นของคา่ใช้จา่ยรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด 
(ร้อยละ) 

3.07 0.11 

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทนุรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ย
ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 

10.73 0.19 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุระหวา่ง
งวดตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (ร้อยละ) /1 

6.22 82.77 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (บาท) 1,637,955,117 1,551,267,267 

หมายเหต ุ /1 มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทนุระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารและค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาทีมี่
อยู่ในระหว่างงวด 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
14.1 ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์สามารถท ารายได้จากการลงทนุ
สทุธิทัง้สิน้จ านวน 125.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 124.19 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2560  ทัง้นี ้เนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 กองทรัสต์
ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท าให้กองทรัสต์มีการรับรู้ผลการด าเนินงานเพียง 10 วนั คือ ตัง้แต่วนัที่ 22 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีการรับรู้
ผลการด าเนินงานเต็มปี โดยกองทรัสต์มีรายได้รวมจ านวน 175.75 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย  

(1) รายได้จากการให้เช่าและบริการจ านวน 175.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.65 ของรายได้รวม โดยเป็นรายได้
ค่าเช่าจากโครงการ JWD จ านวน 131.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.61 ของรายได้รวม และ รายได้ค่าเช่าและบริการ
จากโครงการทิพย์ 7 จ านวน 44.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.05 ของรายได้รวม ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุทัง้หมด
มีผู้ เช่าอยูเ่ต็ม มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีตลอดทัง้ปีอยูท่ี่ร้อยละ 100 

(2) รายได้ดอกเบีย้จ านวน 0.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของรายได้รวม   
กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 50.29 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วย ต้นทนุทางการเงินจ านวน 24.92 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 698.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.18 ของรายได้
รวม   นอกจากนี ้กองทรัสต์ยงัมีค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี  ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ และค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ เป็นต้น  

ทัง้นี ้ กองทรัสต์ยงัมีก าไรสทุธิที่เกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จ านวน 0.06 ล้านบาท จากการ
บริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์ด้วยการลงทุนในพนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน และหน่วยลงทุน เป็นต้น  
รวมถึงก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 165.20 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจ าปี  สง่ผลให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานอยู่ที่ 290.72 
ล้านบาท     
 
14.2 ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ 

14.2.1 สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,517.05 ล้านบาท โดยหลัก

ประกอบด้วยเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 2,406.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.62 ของ
สินทรัพย์รวม  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรมจ านวน 80.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 ของสินทรัพย์รวม  
และเงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 19.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้เงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพิ่มขึน้จากสิน้ปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 266.72 ล้าน
บาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่เกิดจากการสอบทานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินประจ าปี 
รวมทัง้การลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561   
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14.2.2 หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีหนีส้ินรวมจ านวน 763.25 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วยเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 698.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.45 ของหนีส้ินรวม เพิ่มขึน้จากสิน้ปี พ.ศ. 2560 
ประมาณ 108.00 ล้านบาท จากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยเงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดคิดดอกเบีย้ด้วยอตัราดอกเบีย้ MLR ปรับลบด้วยอตัรา
ตามที่ระบใุนสญัญาเงินกู้  มีเง่ือนไขการช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน และช าระคืนเงินต้นครัง้เดียวทัง้จ านวนภายในเดือน
ธนัวาคม 2565    

อตัราสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เทา่กบัร้อยละ 27.73 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม 
ซึ่งยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งระบไุว้ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม 
หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (Investment Grade) 
 
14.2.3 สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิทัง้สิน้ 1,753.80 ล้านบาท ประกอบด้วยทนุที่ได้รับจาก 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จ านวน 1,550.00 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 203.80 ล้านบาท มีสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
11.3148 บาท  
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15. ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
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ส่วนที่ 5 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถกูต้องโดยผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั ผู้จดัการ

กองทรัสต์ขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระส าคญั นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์รับรองวา่  

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของกองทรัสต์ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ใน
สว่นท่ีเป็นสาระส าคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์แล้ว 
ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต์    

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ ผู้ อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากับการ
ปฏิบตัิงาน เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเอกวจัน์ อมรวิวฒัน์ 
ก ากบัไว้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น   

 
ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

 
1. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
  

 
2. นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ 

 
กรรมการผู้จดัการ 

 
  

 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์และในฐานะผู้ ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้

กองทรัสต์ส าหรับทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ลง
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560  
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เอกสารแนบ 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร 

ซึ่งรับผิดชอบในสายงานที่เก่ียวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารซ่ึงรับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท มีกรรมการและผู้บริหาร 
ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

1 นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านสอบบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บญัชี (ต้นทนุ)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยคุใหมก้่าวไกลสู่
ความยัง่ยืนสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 2545 

- หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ
ผู้บริหารระดบัสงู (ปปร.รุ่นที่ 11)  
สถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นที่ 1)  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากดั 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2560 – ปัจจุบนั) 
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
กรรมการ (2559 – 2561) 
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – ปัจจุบนั) 
กลุม่อตุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์กระดาษ  
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
ทีป่รึกษา (2555 – ปัจจุบนั) 
วิชาชีพบญัชีด้านผู้ท าบญัชี สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
กรรมการ (2555 – ปัจจุบนั) 
บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – 2558) 
บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (2561 – ปัจจุบนั) 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
2 นายไพสิฐ แก่นจนัทน์ กรรมการ - ปริญญาโท Executive MBA  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท Development Administration,  

Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท Political Science  

Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นกับริหารระดบัสงูธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม รุ่น 1 (นมธ. 1) 
- Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset 

Management 2008  
Cornell University สหรัฐอเมริกา 
- Risk Management Committee Program (RMP) 4/2014  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (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 (2539 – 2549) 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ธุรกิจโรงแรม (2539 – 2549) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการกองทนุ (2538-2539) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (2531-2538) 

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

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการอิสระ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ทโูฟร์ทรี จ ากดั 
ทีป่รึกษา (2553 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการผู้จดัการ (2549 – 2553) 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
บริษัท เทิร์นอะราวด์ จ ากดั 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (2545 – 2549) 
บริษัท เงินทนุสินเอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
Assistant Vice President (2542 – 2545) 
บริษัท คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด  
ผู้จดัการ (2541 – 2542) 

4 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู กรรมการ - ปริญญาโท บริหารการจดัการ (MBA) Ashland University 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

204/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD)   
 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2561 – 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) (เกียรตินิยม) สาขาการบริหาร
การเงิน Lubin School of Business, Pace University, New 
York สหรัฐอเมริกา 
- Diploma in Finance University of California Berkeley 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร         
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการผู้จดัการและกรรมการ (2561 – 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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คณะผู้บริหารของบริษัท 

บริษัทมีคณะผู้บริหาร จ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
1 นายอมร  

จฬุาลกัษณานกุลู 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - ปริญญาโท บริหารการจดัการ (MBA) Ashland 

University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 204/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย 
(IOD)   

 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2561 – 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) 

2 นายจรัสฤทธ์ิ 
อรรถเวทยวรวฒิุ 

กรรมการผู้จดัการ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) สาขา
การบริหารการเงิน Lubin School of Business, 
Pace University, New York สหรัฐอเมริกา 
- Diploma in Finance University of California 

Berkeley สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการ
ธนาคาร  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการผู้จดัการและกรรมการ (2561 – 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) 

3 นางสาว
ญาณิชศา ชาติ
วฒิุกอบกลุ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน University of 
Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบญัชีและ
การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ University of 
Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ (ม.ค. 2559 – ส.ค. 
2559) 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขา
การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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) 

4 นายพงษ์ธร  
สจุีรพนัธ์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ี - ปริญญาโท สาขาการก ากบัดแูลกิจการ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยั
ราชภฎั นครศรีธรรมราช 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี (2561 - 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) 
บริษัท อคัรา ไมน่ิง จ ากดั  
เจ้าหนา้ทีบ่ญัชีอาวโุส ( ต.ค.2544 - ก.พ. 2554) 

5 นายเอกวจัน์  
อมรวิวฒัน์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
Northrop University, California สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูรอบรม (IOD) 

-  Director Accreditation Program 
    Class 84/2010 
-  Audit Committee Program  
   Class 32/2010  

 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบติังาน  
(พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ยนิูคไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (เมย. 2553 – มิย.2561) 
บริษัท คอร์ปอเรท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แอดไวเซอร์จ ากดั (มหาชน)  
ทีป่รึกษา อาวโุสฯ (ต.ค. 2541 - ส.ค. 2560) 
ธนาคาร บีเอ็นพี พาร์ริบาร์ 
ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรพัย์ (ก.ค. 2541 - ก.ย. 2541) 
บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน)  
ผจก.ฝ่ายการเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศ (ม.ค. 2541 - มิ.ย. 2541) 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ เอกพฒัน์ จ ากดั (มหาชน)  
ผู้อ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ (ก.พ. 2537 - ธ.ค. 2540) 
ส านกังานตวัแทน บริษัทหลกัทรัพย์ ไดวา ซีเคียวริตี ้  
ผู้จดัการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ (พ.ย. 2534 - ม.ค. 2537) 
บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ธนสยาม จ ากดั (มหาชน)   
ผู้จดัการ ฝ่ายค้าหลกัทรพัย์ (ต่างประเทศ) (มี.ค. 2533 - ต.ค. 2534) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ส่วนบริการทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน (พ.ค. 2530 - ก.พ. 2533) 
Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA 
ฝ่ายบญัชี และการเงิน (พ.ย. 2528 - เม.ย. 2530) 

6 นางสาวจาฏพุจัน์ 
อทุวนิช 

ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการเงิน Curtin 
University of Technology ออสเตรเลีย 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงิน การคลงัและ
การค้าระหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  (พ.ย. 2561 – 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) 

 


